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Vydáním této knihy nechceme prvofia-
dû zdÛraznit, Ïe existuje zlo.VÏdyÈ jen
málokdo dnes mÛÏe popfiít,Ïe na‰e pla-
neta se zmítá ve váÏn˘ch problémech.
Vojenské konflikty, pfiírodní katastrofy,
dopravní ne‰tûstí – to v‰e spolu s eko-
logick˘mi problémy trvale ohroÏuje
lidskou civilizaci. A není snad ani tfieba
pfiipomínat bolest, kterou vnímáme
nejcitelnûji – totiÏ bolest, jeÏ vychází
z naru‰en˘ch lidsk˘ch vztahÛ.

DÛvod k jejímu vydání je zcela opaã-
n˘. Rádi bychom do svízelné situace,
v níÏ se lidstvo nachází, vnesli alespoÀ
trochu optimismu, ukázali nadûji a v˘-
chodisko. Americká spisovatelka Ellen
Gould Whiteová se ve své knize obrací
do minulosti, aby hledala moÏnosti, jeÏ
se nabízejí jako fie‰ení problémÛ dne‰-
ních i budoucích. Na vybran˘ch osu-
dech znám˘ch i ménû znám˘ch osob-
ností svûtové historie ukazuje dÛleÏitost
takov˘ch hodnot, jak˘mi jsou svoboda,
dÛvûra a láska.Barvitost vyprávûní,hlu-
bok˘ vhled i dÛkladná znalost historic-
k˘ch reálií umoÏÀuje autorce zavést ãte-
náfie do ãasÛ dávno minul˘ch, kde pfied
jejich zraky oÏívají zapomenuté pfiíbû-
hy.Nicménû,v knize nejde jen o pfiíbû-
hy nebo historická fakta. Události mají
své hlub‰í poselství, jeÏ vede k zamy‰-
lení,nakolik se dûjinné zápasy o pravdu

a víru mohou dot˘kat ãlovûka jedna-
dvacátého století.

Úvodní kapitola knihy zachycuje po-
slední tragické okamÏiky starovûkého
Jeruzaléma, Bohem vyvoleného mûsta,
které poté,co se odvrátilo od JeÏí‰e Kris-
ta,podlehlo Titov˘m vojskÛm a skonãi-
lo v rozvalinách. Na dal‰ích stránkách
popisuje autorka v˘voj kfiesÈanské círk-
ve,církve vládnoucích tfiíd i církve pro-
následované, upozorÀuje na zdánlivû
nedÛleÏité kompromisy, které teãnu
kfiesÈanského my‰lení vych˘lily natolik,
Ïe se ocitlo mimo rámec Kristova od-
kazu a zapfiíãinilo tak znaãné zkreslení
BoÏího obrazu v lidsk˘ch oãích. Na
vzniklou propast pak upozornila refor-
mace,která nejenÏe odhalila chyby ofi-
ciální církve, ale ukázala lidem také ce-
stu zpût k Bohu.V˘znamnou ãást knihy
zaujímá poutavé líãení událostí fran-
couzské revoluce, jejíÏ ideje vedly k od-
klonu od náboÏenského pojetí svûta.
V protipólu k „v˘dobytkÛm“ revoluce
dochází v první polovinû 19. století ve
Spojen˘ch státech americk˘ch k nábo-
Ïenskému probuzení, pfii nûmÏ znovu
oÏila nadûje na druh˘ KristÛv pfiíchod
a koneãné vyfie‰ení problému zla.

To, co ãiní knihu Velké drama vûkÛ
aktuální, je skuteãnost, Ïe autorka dûj
knihy neuzavírá devatenáct˘m stoletím,
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ale pfiekraãuje rámec své doby a pro-
niká do nám velmi blízké budoucnosti,
pfii jejímÏ popisu se jí podafiilo zúroãit
historick˘ materiál a plasticky nastínit
závûr lidsk˘ch dûjin. âtenáfi zji‰Èuje, Ïe
velké drama se neodehrává pouze ko-
lem nás, ale Ïe on sám stojí pfiímo v je-
ho stfiedu. Dozvídá se, Ïe z tohoto zá-
pasu, v nûmÏ nejde o nic ménû neÏ
o lidsk˘ Ïivot, mÛÏe vyjít jako vítûz, Ïe
svÛj pohled mÛÏe zamûfiit k nadûji,kte-
rá pfiesahuje ná‰ svût i cel˘ vesmír.

Poslední kapitoly knihy zachycují ko-
neãné vítûzství dobra nad zlem,pravdy

nad lÏí, svûtla nad tmou, radostí nad
zármutkem, Ïivota nad smrtí a pfiede-
v‰ím trpûlivé lásky nad pomstychtivou
nenávistí.

O nadãasovosti tohoto díla svûdãí
bezpochyby i skuteãnost, Ïe kniha od
svého prvního vydání v roce 1888 vy-
‰la v milionov˘ch nákladech ve v‰ech
hlavních svûtov˘ch jazycích. Je na‰ím
pfiáním, aby i dnes byla pro ãtenáfie
skuteãn˘m obohacením a pfiispûla k ‰í-
fiení pozitivních hodnot pravdy,nadûje
a lásky.

Vydavatelé 
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Dfiíve neÏ na svût pfii‰el hfiích, mohl
Adam komunikovat pfiímo se sv˘m TvÛr-
cem. ProtoÏe v‰ak pfiestoupil BoÏí zá-
kon a odlouãil se od Boha,pfiipravil lid-
stvo o tuto pfiednost. Plán vykoupení
nicménû umoÏnil, aby obyvatelé této
planety zÛstali i nadále ve spojení s ne-
bem. BÛh hovofiil s lidmi prostfiednic-
tvím svého Ducha a svût osvûcovalo
BoÏí svûtlo sesílané prostfiednictvím
zjevení vyvolen˘m BoÏím sluÏebníkÛm.
„... z popudu Ducha svatého mluvili li-
dé, poslaní od Boha.“ (2 Pt 1,21)

V prvních dvaceti pûti staletích lid-
sk˘ch dûjin neexistovalo psané BoÏí
zjevení.Lidé,ktefií se uãili od Boha,sdû-
lovali své poznatky jin˘m, a tak pozná-
ní pfiecházelo z otce na syna, z genera-
ce na generaci.První písemné záznamy
BoÏího slova pocházejí aÏ z doby Moj-
Ïí‰e.Inspirovaná zjevení dala vzniknout
inspirované knize.Tento proces pokra-
ãoval po dobu dlouh˘ch ‰estnácti stale-
tí – zaãal MojÏí‰em, kter˘ zaznamenal
stvofiení svûta a BoÏí zákon, a skonãil
apo‰tolem Janem, kter˘ zapsal nejnád-
hernûj‰í pravdy evangelia.

Bible se odvolává na Boha jako svého
autora.Psaly ji v‰ak lidské ruce a rozma-
nit˘ literární sloh jednotliv˘ch biblic-
k˘ch knih prozrazuje charakteristické
rysy rÛzn˘ch pisatelÛ.V‰echny zjevené

pravdy „pocházejí z BoÏího Ducha“ (2
Tm 3,16), jsou v‰ak vyjádfieny lidskou
fieãí. BÛh prostfiednictvím svého svaté-
ho Ducha osvûcoval mysl a srdce sv˘ch
následovníkÛ, dával jim sny a vidûní,
ukazoval symboly a obrazy,a ti,kter˘m
byla pravda takto zjevena, pak zazna-
menali my‰lenky lidskou fieãí.

Desatero pfiikázání vyhlásil sám BÛh
a napsal je svou vlastní rukou. Je to
BoÏí,nikoli lidsk˘ v˘tvor.Bible v‰ak ob-
sahuje Bohem sdûlené pravdy vyjádfie-
né lidskou fieãí, je spojením BoÏího
s lidsk˘m. Podobn˘m spojením je také
Kristova pfiirozenost – Kristus je Syn
BoÏí i Syn ãlovûka.O Bibli platí totéÏ,co
platilo o Kristu – „Slovo se stalo tûlem
a pfieb˘valo mezi námi.“ ( J 1,14)

Jednotlivé knihy Bible napsali v rÛz-
n˘ch dobách lidé rozmanit˘ch du‰ev-
ních a duchovních schopností, rozliã-
ného postavení a povolání,proto se je-
jich sloh znaãnû li‰í. RÛznorodé jsou
také námûty, o nichÏ pojednávají. Pisa-
telé tedy pouÏívali rÛzné v˘razové pro-
stfiedky, jeden ãasto pfiedkládá stejnou
pravdu v˘raznûji neÏ druh˘. ProtoÏe nû-
kolik pisatelÛ psalo o stejném námûtu
z rÛzn˘ch hledisek, mÛÏe se povrchní-
mu, nepozornému nebo zaujatému
ãtenáfii zdát, Ïe se jejich popisy nesho-
dují nebo si protifieãí. Pfiem˘‰liv˘ a po-
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korn˘ ãtenáfi v‰ak pfii hlub‰ím pohledu
pozná, Ïe spolu souhlasí.

Pravdu popisovali rÛzní lidé, proto
ji pfiedstavili z rÛzn˘ch pohledÛ. Na
jednoho pisatele silnûji zapÛsobila jed-
na stránka vûci a zv˘raznil to, co od-
povídalo jeho zku‰enosti nebo co byl
schopen vnímat a ocenit, jin˘ si pov‰i-
ml jiného hlediska, ale kaÏd˘ pod ve-
dením Ducha svatého popsal to, co
nejsilnûji zapÛsobilo na jeho mysl.
I kdyÏ tedy pravdu pfiedstavili z rÛz-
n˘ch hledisek, je mezi nimi dokonal˘
soulad.Takto zjevené pravdy tvofií har-
monick˘ celek, kter˘ plnû odpovídá
potfiebám lidí ve v‰ech situacích a pod-
mínkách Ïivota.

BÛh se rozhodl sdûlit svou pravdu
svûtu prostfiednictvím lidí. Duch svat˘
vybral vhodné jedince a dal jim po-
tfiebné schopnosti, aby mohli vykonat
svûfien˘ úkol. Vedl jejich my‰lení pfii
volbû námûtu,o kterém mluvili a psali.
Poklad svûfiil hlinûn˘m nádobám,pfies-
to v‰ak pochází z nebe. BoÏí svûdectví
je podáváno nedokonalou lidskou fieãí,
pfiesto je to BoÏí svûdectví. Poslu‰n˘,
vûfiící ãlovûk v nûm postfiehne slávu
BoÏí moci, plnou milosti a pravdy.

BÛh ve svém slovu poskytuje lidem
vûdomosti potfiebné ke spasení. Písmo
svaté je proto tfieba pfiijímat jako auto-
ritativní, neomylné zjevení BoÏí vÛle.
Je mûfiítkem charakteru, zjevuje vûrou-
ku a je zku‰ebním kamenem pro po-
suzování zku‰eností. „Ve‰keré Písmo
pochází z BoÏího Ducha a je dobré
k uãení,k usvûdãování,k nápravû,k v˘-
chovû ve spravedlnosti, aby BoÏí ãlo-
vûk byl náleÏitû pfiipraven ke kaÏdému
dobrému ãinu.“ (2 Tm 3,16.17)

Skuteãnost,Ïe BÛh zjevil lidem svou
vÛli prostfiednictvím svého slova,ov‰em
neznamená,Ïe je uÏ zbyteãná stálá pfií-
tomnost a pomoc Ducha svatého. Na-
opak, ná‰ Spasitel slíbil, Ïe jeho Duch
bude objasÀovat BoÏí slovo jeho slu-
ÏebníkÛm,vysvûtlovat jeho uãení a uka-
zovat,jak je mají aplikovat.ProtoÏe Bib-
li inspiroval BoÏí Duch, je nemoÏné,
aby uãení Ducha odporovalo tomu, co
uãí BoÏí slovo.

Duch nebyl dán – a ani nemÛÏe b˘t
nikdy dán – aby nahradil Bibli. VÏdyÈ
Písmo v˘slovnû fiíká, Ïe BoÏí slovo je
mûfiítkem kaÏdého uãení a kaÏdé zku-
‰enosti. Apo‰tol Jan napsal: „Nevûfite
kaÏdému vnuknutí, n˘brÏ zkoumejte
duchy, zda jsou z Boha; neboÈ mnoho
fale‰n˘ch prorokÛ vy‰lo do svûta.“ (1 J
4,1) A Izaiá‰ prohlásil: „K zákonu a svû-
dectví! CoÏ oni nefiíkají takové slovo,
Ïe mu z nûho nevzejde jitfiní záfie?“ (Iz
8,20)

Dílo Ducha svatého ohroÏují lidé,
ktefií tvrdí, Ïe jsou vedeni Duchem,
a proto se uÏ nepotfiebují fiídit BoÏím
slovem. Nechávají se vést pocity, které
pokládají za BoÏí hlas ve svém nitru.
To, co je ovládá, v‰ak není BoÏí Duch.
Podléhání pocitÛm spolu s pfiehlíÏením
Písma mÛÏe vést jen ke zmatku, klamu
a zkáze.A to slouÏí pouze zámûrÛm sa-
tana. ProtoÏe pÛsobení Ducha svatého
v Kristovû církvi je Ïivotnû dÛleÏité,
snaÏí se satan prostfiednictvím bludÛ
extrémistÛ a fanatikÛ svést lidi k tomu,
aby nebrali pÛsobení Ducha svatého
váÏnû a pfiehlíÏeli zdroj síly, kter˘ nám
Pán nabízí.

Podle BoÏího slova bude Duch svat˘
konat své dílo bûhem doby, kdy bude
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zvûstováno evangelium.V dobû vzniku
Starého a Nového zákona nepfiestával
Duch svat˘ sdûlovat pravdu rÛzn˘m
jednotlivcÛm mimo zjevení, která byla
vtûlena do Písma. Bible sama hovofií
o tom, jak Duch svat˘ lidem pfiedával
upozornûní,v˘tky, rady a pouãení v zá-
leÏitostech, které nemûly souvislost
s psan˘m BoÏím slovem. ZmiÀuje se
o prorocích v rÛzn˘ch dobách, jejichÏ
v˘roky nikdo nezaznamenal. Stejn˘m
zpÛsobem i pozdûji, kdyÏ byl kánon
Písma ukonãen, Duch svat˘ pokraão-
val ve svém díle, osvûcoval, upozorÀo-
val a povzbuzoval vûfiící.

Pán JeÏí‰ slíbil sv˘m uãedníkÛm:
„Pfiímluvce, Duch svat˘, kterého po‰le
Otec ve jménu mém,ten vás nauãí v‰e-
mu a pfiipomene vám v‰ecko, co jsem
vám fiekl.“„Jakmile v‰ak pfiijde on,Duch
pravdy,uvede vás do ve‰keré pravdy, ...
oznámí vám, co má pfiijít.“ ( J 14,26;
16,13) Písmo uãí, Ïe tento slib neplatil
jen v dobû apo‰tolÛ.Platí pro Kristovu
církev ve v‰ech dobách. Spasitel své
následovníky ujistil: „... já jsem s vámi
po v‰ecky dny aÏ do skonání tohoto
vûku.“ (Mt 28,20) Apo‰tol Pavel pro-
hlásil, Ïe dary a projevy Ducha Kristus
udûlil své církvi, „aby své vyvolené do-
konale pfiipravil k dílu sluÏby – k bu-
dování Kristova tûla, aÏ bychom v‰ich-
ni dosáhli jednoty víry a poznání Syna
BoÏího, a tak dorostli zralého lidství,
mûfieno mírou Kristovy plnosti.“ (Ef 4,
12.13)

Apo‰tol Pavel se modlil za vûfiící
v Efezu: „Prosím, aby vám BÛh na‰eho
Pána JeÏí‰e Krista, Otec slávy, dal du-
cha moudrosti a zjevení, abyste ho po-
znali a osvícen˘m vnitfiním zrakem vi-

dûli, k jaké nadûji vás povolal, ... jak
nesmírnû velik˘ je ve své moci k nám,
ktefií vûfiíme.“ (Ef 1,17-19) PoÏehnání,
o které apo‰tol Pavel prosil pro efez-
sk˘ sbor,pÛsobí BoÏí Duch,kter˘ osvû-
cuje rozum a odhaluje ãtenáfii hloubky
BoÏího slova.

Po úÏasném projevu Ducha svatého
o letnicích vyzval apo‰tol Petr své poslu-
chaãe, aby ãinili pokání a dali se pokfitít
ve jménu JeÏí‰e Krista na odpu‰tûní
hfiíchÛ; potom jim fiekl: „... dostanete
dar Ducha svatého. NeboÈ to zaslíbení
platí vám a va‰im dûtem i v‰em daleko
‰iroko, které si povolá Pán, ná‰ BÛh.“
(Sk 2,38.39)

KdyÏ BÛh nechal prostfiednictvím
proroka Joela popsat pfiíchod velkého
dne Pánû,slíbil také mimofiádné pÛsobe-
ní BoÏího Ducha ( Jl 2,28). Toto proroc-
tví se zãásti vyplnilo sesláním Ducha
o letnicích, dokonale se v‰ak naplní
v projevu BoÏí milosti, která bude pro-
vázet závûreãné pÛsobení evangelia.

AÏ se bude pfiibliÏovat konec ãasu,
velk˘ spor mezi dobrem a zlem bude
nab˘vat na síle. SatanÛv hnûv vÛãi Kris-
tovû církvi se projevoval ve v‰ech do-
bách a BÛh ‰tûdfie udûloval svému lidu
milost a svého Ducha, aby ho posílil
v boji proti mocnostem zla. KdyÏ mûli
Kristovi apo‰tolové roz‰ífiit evangelium
po celém svûtû a zaznamenat je pro bu-
doucí vûky, dostali zvlá‰tní zmocnûní
Duchem svat˘m. Oã více se církev blí-
Ïí svému koneãnému vysvobození, tím
více síly vynakládá ov‰em satan na své
pÛsobení. Sestoupí na zem „pln˘ zlos-
ti, protoÏe ví, jak málo ãasu mu zb˘vá“
(Zj 12,12). Bude pfiedvádût „kdejak˘
mocn˘ ãin,klamná znamení a zázraky“
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(2 Te 2,9).Po ‰est tisíc let se satan,kdy-
si nejpfiednûj‰í z BoÏích andûlÛ, plnû
vûnoval dílu podvodu a zkázy.V‰echny
své schopnosti a dÛvtip,kter˘ získal bû-
hem dlouhého zápasu, ve‰kerou kru-
tost,kterou si vypûstoval,pouÏije proti
BoÏímu lidu v koneãném boji.Vtak ne-
bezpeãné dobû mají Kristovi následov-
níci upozorÀovat svût na druh˘ pfií-
chod Pána JeÏí‰e, a má se pfiipravit lid,
kter˘ bude stát pfied Kristem pfii jeho
pfiíchodu „ãist˘ a bez poskvrny“ (2 Pt
3,14).Vtéto dobû církev nebude potfie-
bovat zvlá‰tní dar BoÏí milosti a moci
o nic ménû neÏ v dobách apo‰tolÛ.

Duch svat˘ mû osvítil a ukázal mi v˘-
jevy z dlouhého zápasu mezi dobrem
a zlem. âas od ãasu mi Pán dovolil sle-
dovat, jak v rÛzn˘ch dobách probíhal
velk˘ spor mezi Kristem, Pánem Ïivo-
ta, pÛvodcem na‰eho spasení, a sata-
nem, vládcem zla, pÛvodcem hfiíchu,
prvním pfiestupníkem svatého BoÏího
zákona. Satanovo nepfiátelství vÛãi Kris-
tu se projevuje nenávistí namífienou
proti Kristov˘m následovníkÛm. V ce-
l˘ch dûjinách mÛÏeme sledovat stále
stejn˘ odpor vÛãi zásadám BoÏího zá-
kona, stejn˘ klam, jehoÏ cílem je pfied-
stavit blud tak, aby vypadal jako prav-
da, aby BoÏí zákon nahradila lidská na-
fiízení a aby lidé uctívali stvofiení místo
Stvofiitele.Ve v‰ech dobách se satan vy-
trvale snaÏil pfiedstavit zkreslenû BoÏí
charakter; tak chtûl lidi svést k tomu,
aby získali fale‰nou pfiedstavu o Stvofii-
teli a dívali se na nûj spí‰e se strachem
a nenávistí neÏ s láskou. SnaÏí se od-
stranit BoÏí zákon a zpÛsobit, aby lidé
necítili závaznost jeho poÏadavkÛ.
Pronásleduje ty, kdo se odvaÏují vzdo-

rovat jeho podvodÛm. Stejné satanovo
úsilí mÛÏeme sledovat v dûjinách pat-
riarchÛ, prorokÛ a apo‰tolÛ, muãední-
kÛ i reformátorÛ.

V posledním velkém zápase bude
satan bojovat stejn˘m zpÛsobem, pro-
jeví stejné postoje a bude se snaÏit do-
sáhnout stejného cíle jako ve v‰ech
pfiedchozích dobách. Bude se opako-
vat to, co tu uÏ bylo, jen s jedním roz-
dílem – nastávající zápas se bude vy-
znaãovat intenzitou, jakou svût dosud
nezaÏil. Satanovy klamy budou rafino-
vanûj‰í, jeho útoky rozhodnûj‰í.Kdyby
to bylo moÏné, svedl by i vyvolené
(Mk 13,22).

KdyÏ mi BoÏí Duch pfiedstavil velké
pravdy svého slova a ukázal minulé i bu-
doucí v˘jevy, vyzval mne, abych ostat-
ním lidem oznámila,co mi zjevil – abych
dûjiny zápasu pfiedstavila na pozadí
historick˘ch událostí a vylíãila je tak,aby
objasnily rychle se blíÏící boj.Z tohoto
dÛvodu jsem se snaÏila vybrat z církev-
ních dûjin takové události, na kter˘ch
lze sledovat, jak lidé postupnû pozná-
vali velké pravdy,které Pán svûtu v rÛz-
n˘ch obdobích zjevil, jak tyto pravdy
roznûcovaly satanÛv hnûv a vyvolávaly
nepfiátelství zesvûtaãtûlé církve a jak po-
vûdomí o nich udrÏovalo svûdeckou
sluÏbu lidí, ktefií „nemilovali svÛj Ïivot
tak, aby se zalekli smrti“ (Zj 12,11).

Tyto události mÛÏeme povaÏovat za
pfiedobraz zápasu, kter˘ je pfied námi.
Budeme-li je sledovat ve svûtle BoÏího
slova a budeme-li osvíceni BoÏím Du-
chem, budeme schopni rozpoznat sa-
tanovy plány a nebezpeãí, jeÏ musí pfie-
konat lidé,ktefií chtûjí b˘t shledáni – aÏ
Pán JeÏí‰ znovu pfiijde – „bez viny“.
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Velké historické události, které zna-
menaly pokrok reformace v dûjinách,
patfií minulosti. Protestantsk˘ svût je
dobfie zná a v‰eobecnû uznává. Jsou to
fakta, která nikdo nemÛÏe popfiít. Tyto
dûjiny líãím struãnû v souladu se zámû-
rem knihy. Struãnost, kterou jsem mu-
sela dodrÏet, vedla k tomu, Ïe fakta za-
bírají jen tak mal˘ prostor,aby je‰tû by-
lo moÏné správnû pochopit, co z nich
vyvozuji.V nûkolika pfiípadech v knize
cituji v˘roky historikÛ, kter˘m se po-
dafiilo sefiadit události tak,aby poskytly
struãn˘ souhrnn˘ pohled na vûc,nebo
shrnout podrobnosti vhodn˘m zpÛso-
bem.Ve vût‰inû pfiípadÛ v‰ak autofii ne-
jsou v˘slovnû uvedeni, jejich slova ne-
jsou vyznaãena uvozovkami,neodvolá-
vám se na nû jako na autority, cituji je
proto, Ïe jejich v˘roky jsou vhodn˘m
a pÛsobiv˘m podáním vûci.Podobn˘m
zpÛsobem postupuji pfii popisování
záÏitkÛ a názorÛ lidí, ktefií pokraãují
v díle obnovy v souãasné dobû.

Cílem této knihy není podat nové his-
torické poznatky o zápasech minul˘ch

dob, ale spí‰e ukázat na fakta a zásady,
které se t˘kají budoucích událostí. Ce-
lé toto vyprávûní o minul˘ch událostech
nab˘vá nového v˘znamu, díváme-li se
na nû jako na ãást zápasu mezi silami
svûtla a tmy,osvûtluje budoucnost a oza-
fiuje cestu lidí, ktefií podobnû jako re-
formátofii minul˘ch staletí budou povo-
láni, aby i za cenu ztráty pozemského
vlastnictví svûdãili „pro BoÏí slovo a pro
svûdectví JeÏí‰e Krista“.

Zámûrem této knihy je vylíãit prÛbûh
velkého sporu mezi pravdou a bludem,
odhalit nástrahy satana a naznaãit zpÛ-
soby, jak jim lze odolat; snaÏí se pfiedsta-
vit uspokojivé fie‰ení problému zla tím,
Ïe osvûtluje pÛvod a koneãné následky
hfiíchu – aby se plnû projevila BoÏí spra-
vedlnost a milost v jeho jednání se stvo-
fiením – a ukazuje svatou, nemûnnou
podstatu BoÏího zákona. Mou nejvrouc-
nûj‰í modlitbou je, aby se díky této kni-
ze mohli lidé vymanit ze zajetí temn˘ch
sil a stali se „úãastníky dûdictví svat˘ch
ve svûtle“ k chvále toho, kter˘ si nás za-
miloval a obûtoval se za nás.
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(17-18) 15

„Kdybys poznalo v tento den i ty, co
vede k pokoji! Av‰ak je to skryto tv˘m
oãím.Pfiijdou na tebe dny,kdy tvoji ne-
pfiátelé postaví kolem tebe val, obklíãí
tû a sevfiou se v‰ech stran. Srovnají tû
se zemí a s tebou i tvé dûti; nenechají
v tobû kámen na kameni, ponûvadÏ jsi
nepoznalo ãas, kdy se BÛh k tobû sklo-
nil.“ (L 19,42-44) 

JeÏí‰ se díval na Jeruzalém z vrcholu
Olivové hory. Byl to krásn˘ a uklidÀují-
cí pohled. V tento velikonoãní ãas pfii-
cházeli ze v‰ech zemí do Jeruzaléma
potomci Jákoba, aby oslavili velk˘ ná-
rodní svátek. Uprostfied zahrad, vinic
a zelen˘ch strání poset˘ch stany pout-
níkÛ se zvedaly stupÀovité pahorky,v˘-
stavné paláce a mohutné hradby hlav-
ního mûsta Izraele. Zdálo se, jako by
Siónská dcera ve své p˘‰e fiíkala: „Se-
dím jako královna a nepoznám zármu-
tek.“ Byla krásná a domnívala se, Ïe je
v bezpeãí a Ïe se tû‰í pfiízni nebes ja-
ko kdysi pfied staletími, kdy královsk˘
pûvec zpíval: „Krásnû se vypíná k po-
tû‰e celé zemû Siónská hora, ... sídlo
velkého Krále.“ (Î 48,3) Úchvatn˘ byl
i pohled na budovu chrámu. Paprsky
zapadajícího slunce dávaly vyniknout

bûlostné nádhefie mramorov˘ch zdí,
v jejich záfii se leskla zlatá brána, vûÏe
a cimbufií. Chrám, chlouba Ïidovského
národa, tu stál jako „ztûlesnûná krása“.
Kter˘ Izraelec by se na to mohl dívat,
aniÏ by nepocítil radost a obdiv. JeÏí‰
v‰ak pfiem˘‰lel o nûãem úplnû jiném.
„KdyÏ uÏ byl blízko a uzfiel mûsto, dal
se nad ním do pláãe.“ (L 19,41) Upro-
stfied v‰eobecného nad‰ení pfii trium-
fálním vjezdu,kdy lidé mávali palmov˘-
mi ratolestmi a pahorky znûly ozvûnou
radostného „hosana“,kdyÏ ho tisíce hla-
sÛ provolávaly za krále, naplnil Vyku-
pitele svûta najednou nepochopiteln˘
zármutek. On, BoÏí Syn, Zaslíben˘ Izra-
ele, kter˘ svou mocí zvítûzil nad smrtí
a povolal její zajatce z hrobu, nyní pla-
kal. Jeho slzy, to nebyl jen obyãejn˘
zármutek, ale i velká, nepfiekonatelná,
smrtelná úzkost.

Nenafiíkal nad sebou, i kdyÏ dobfie
vûdûl,co bude následovat.Pfied ním le-
Ïelo Getsemane, místo jeho nastávají-
cího smrtelného zápasu.Vdohledu by-
la také Ovãí brána, kterou se po staletí
vodila obûtní zvífiata; ta se mûla otevfiít
i pro nûj, aÏ bude „jako beránek ve-
den˘ na poráÏku“ (Iz 53,7). Nedaleko

1

ZNIâENÍ JERUZALÉMA
Zniãení Jeruzaléma potvrdilo JeÏí‰ova varovná slova 

a upozornilo svût na závûreãné události.



odtud se vypínala Golgota,dûji‰tû ukfii-
Ïování. Ta cesta, na kterou se uÏ brzy
vydá, bude hrÛznû temná, aÏ poloÏí
svÛj Ïivot jako obûÈ za hfiích.Nebyly to
v‰ak my‰lenky na tyto události, které
ho tak zarmoutily, zatímco lidé kolem
nûj se radovali. Jeho nesobecké srdce
nesevfiela úzkostná pfiedtucha vlastního
nadlidského utrpení.Kristus plakal nad
tisíci odsouzen˘mi v Jeruzalémû, pla-
kal nad slepotou a zatvrzelostí lidí, kte-
r˘m pfii‰el poÏehnat a které pfii‰el za-
chránit.

KRISTÒV POHLED
DO BUDOUCNOSTI

Pfied JeÏí‰ov˘m zrakem se promítlo
období více neÏ tisíce let, v nûmÏ BÛh
prokazoval vyvolenému lidu zvlá‰tní
pfiízeÀ a projevoval zvlá‰tní péãi. Stála
tu hora Moria, na níÏ se dal Izák, „syn
zaslíbení“, bez odporu pfiipoutat jako
obûÈ k oltáfii, a tak se stal symbolem
obûti BoÏího Syna.Zde byla Abrahamo-
vi – „otci vûfiících“– potvrzena smlouva
poÏehnání, slavné mesiá‰ské zaslíbení
(Gn 22,9.16-18).Na tomto místû plame-
ny obûti stoupající k nebi z humna
Ornana Jebuzejského odvrátily meã hu-
bícího andûla (1 Pa 21) – vhodn˘ to
symbol Spasitelovy obûti a jeho pfií-
mluvy za viníky. Jeruzalém byl poctûn
Bohem více neÏ celá zemû. „Hospodin
si totiÏ zvolil Sión, zatouÏil jej mít za
sídlo.“ (Î 132,13) Tady po vûky proro-
ci proná‰eli varovná poselství. Tady
knûÏí mávali sv˘mi kadidelnicemi a vÛ-
nû kadidla spolu s modlitbami vûfiících
stoupala k Bohu. Tady byla dennû obû-
tována krev beránkÛ,která ukazovala na

budoucího BoÏího Beránka.Tady Hospo-
din zjevil svou pfiítomnost v oblaku slá-
vy nad slitovnicí.Odtud vycházel onen
tajemn˘ Ïebfiík spojující zemi s nebem
(Gn 28,12; J1,51) – Ïebfiík,po nûmÏ se-
stupují a vystupují BoÏí andûlé a kter˘
otevírá svûtu cestu do nejsvûtûj‰ích
míst. Kdyby Izrael jako národ zÛstal
Bohu vûrn˘, zÛstal by Jeruzalém, BoÏí
vyvolené mûsto, zachován navÏdy ( Jr
17,21-25).Av‰ak dûjiny tohoto národa,
tolik poctûného BoÏí pfiízní, jsou dûji-
nami odpadlictví a vzdoru. Izrael po-
hrdl BoÏí milostí, zneuÏil sv˘ch v˘sad
a promarnil své pfiíleÏitosti.

Aãkoli Izraelci „BoÏí posly zesmû‰-
Àovali,pohrdali jeho slovy a jeho proro-
ky prohla‰ovali za podvodníky“ (2 Pa
36,16),BÛh s nimi jednal stále jako „BÛh
pln˘ slitování a milostiv˘,shovívav˘,nej-
v˘‰ milosrdn˘ a vûrn˘“ (Ex 34,6). BoÏí
milosrdenství vÛãi nim nepfiestalo,pfies-
toÏe je stále odmítali. S láskou,která pfie-
vy‰uje lásku otce k synovi, „nepfiestával
k nim BÛh posílat své posly,protoÏe mûl
soucit se sv˘m lidem i se sv˘m pfiíbyt-
kem“ (2 Pa 36,15). KdyÏ v˘zvy, prosby
a napomenutí nepomáhaly, poslal jim
nejvût‰í dar nebes – a v tomto jediném
daru jim dal vlastnû celé nebe.

Sám BoÏí Syn pfii‰el,aby pfiivedl k po-
kání zatvrzelé mûsto. Byl to Kristus,
kdo vysvobodil Izrael jako vinn˘ kmen
z Egypta (Î 80,9). Vlastní rukou vyhá-
nûl pfied ním pohany. Zasadil ho „na
úrodném svahu“.Peãlivû jej ohradil,vy-
slal své sluÏebníky, aby se o nûho sta-
rali. Nakonec zvolal: „Co se mûlo pro
mou vinici je‰tû udûlat, a já pro ni ne-
udûlal?“ (Iz 5,1.4) KdyÏ pak oãekával,
Ïe ponese hrozny, plodila plané víno.
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Nepfiestával v‰ak doufat,Ïe pfiinese úro-
du. Pfii‰el osobnû na svou vinici, aby
zjistil, zda ji lze zachránit pfied zkázou.
Okopal svÛj vinn˘ kmen, profiezal ho
a o‰etfiil.Byl neúnavn˘ ve svém úsilí za-
chránit to, co zasadil.

Celé tfii roky chodil Pán svûtla a slávy
mezi sv˘m lidem.„Procházel zemí,v‰em
pomáhal a uzdravoval v‰echny, ktefií
byli v moci ìáblovû,“ obvazoval ranû-
né,vyhlásil zajatcÛm propu‰tûní,navra-
cel zrak slep˘m. Díky jeho pÛsobení
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chromí chodili a hlu‰í sly‰eli; oãi‰Èo-
val malomocné, kfiísil mrtvé a chud˘m
zvûstoval evangelium (Sk 10,38; L 4,18
Mt 11,5).V‰em lidem bez rozdílu plati-
lo jeho milostivé pozvání: „Pojìte ke
mnû v‰ichni,kdo se namáháte a jste ob-
tíÏeni bfiemeny, a já vám dám odpoãi-
nout.“ (Mt 11,28)

I kdyÏ mu na dobro odpovídali zl˘m
a za svou lásku sklízel jen nenávist
(Î 109,5), konal JeÏí‰ vytrvale své po-
slání milosti. Nikdy neodmítl ãlovûka,
kter˘ hledal jeho milost. Îil jako pout-
ník bez domova, jeho kaÏdodenním
údûlem byla chudoba a potupa. SlouÏil
potfiebám lidí,ulehãoval jim v jejich bí-
dû a pfiesvûdãoval je, aby pfiijali dar Ïi-
vota.Pfiíliv slitování,odraÏen˘ od zatvr-
zel˘ch lidsk˘ch srdcí, se k nim vracel
je‰tû silnûj‰ím proudem nev˘slovné,
soucitné lásky. Izrael se v‰ak odvrátil
od svého nejlep‰ího Pfiítele a Pomocní-
ka. Nabídkami jeho lásky pohrdl, jeho
rady odmítl, jeho varování zesmû‰nil.

âas nadûje a odpu‰tûní rychle ply-
nul.BÛh ãekal jiÏ velmi dlouho a pohár
trpûlivosti se uÏ témûfi naplnil.Mraãno
kupící se po dlouhé vûky odpadnutí
a vzpour ztemnûlo a hrozilo,Ïe na pro-
vinil˘ národ pfiijde boufie. Toho, kter˘
je jako jedin˘ mohl zachránit pfied hro-
zícím trestem, zlehãovali, pomlouvali,
zatracovali a chystali se ho brzy ukfii-
Ïovat. AÏ bude Kristus viset na golgot-
ském kfiíÏi, skonãí období, v nûmÏ se
Izrael jako národ tû‰il BoÏí pfiízni a po-
Ïehnání. Smrt jediného ãlovûka je ztrá-
tou, která je nekoneãnû vût‰í neÏ v‰ech-
ny poklady svûta. KdyÏ si v‰ak JeÏí‰
prohlíÏel Jeruzalém, vidûl pfied sebou
údûl celého mûsta i celého národa –

mûsta a národa, kter˘ byl kdysi vyvole-
n˘m a vzácn˘m BoÏím pokladem.

Proroci nafiíkali nad odpadlictvím
Izraele a nad stra‰n˘mi ranami, které
pfii‰ly jako dÛsledek jeho hfiíchÛ. Jere-
miá‰ si pfiál, aby jeho oãi byly prame-
nem slz, aby mohl dnem i nocí oplaká-
vat zabitou „dceru svého lidu“,„Hospo-
dinovo stádce“, které bude odvedeno
do zajetí ( Jr 9,1;13,17). Jak˘ zármutek
musel proÏívat ten, jehoÏ prorock˘
zrak vidûl ne roky, ale celé vûky dopfie-
du.Vidûl hubícího andûla s meãem po-
zdviÏen˘m proti mûstu, které bylo tak
dlouho místem, v nûmÏ pfieb˘val Hos-
podin. Z hfiebenu Olivové hory, místa,
na nûmÏ se pozdûji utábofiil Titus a je-
ho vojsko, hledûl Kristus pfies údolí na
svatá nádvofií a sloupofiadí, a pfies slzy
vidûl stra‰nou budoucnost – hradby,
obklíãené cizími vojsky. Sly‰el dupot
armád táhnoucích do války. Sly‰el hla-
sy matek a dûtí Ïebrajících v obleÏe-
ném mûstû o chléb. Vidûl, jak krásnou
svatyni,paláce i vûÏe niãí plameny a na
místû, kde to v‰e dfiíve stálo, vidûl jen
hromadu doutnajících sutin.

Pfii pohledu do budoucnosti vidûl
vyvolen˘ národ rozpt˘len˘ do v‰ech
zemí „jako vraky na pustém bfiehu“.
V trestu, kter˘ mûl brzy dopadnout na
obyvatele mûsta, vidûl Kristus pouze
první dou‰ek z „kalicha hnûvu“, kter˘
bude muset národ vypít do dna pfii
posledním soudu. BoÏí soucit a láska
zaznívají z truchliv˘ch slov: „Jeruzalé-
me, Jeruzaléme, kter˘ zabíjí‰ proroky
a kamenuje‰ ty, kdo byli k tobû poslá-
ni; kolikrát jsem chtûl shromáÏdit tvé
dûti, tak jako kvoãna shromaÏìuje ku-
fiátka pod svá kfiídla, a nechtûli jste!“
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(Mt 23,37) KéÏ bys,národe,poctûn˘ ví-
ce neÏ ostatní,poznal dobu svého nav-
‰tívení a to, co ti mohlo poslouÏit ku
pokoji. ZadrÏel jsem andûla spravedl-
nosti, volal jsem tû k pokání, ale nadar-
mo. Odmítal jsi a zavrhoval nejen slu-
Ïebníky,vyslance a proroky,ale i Svaté-
ho Izraelského,svého Vykupitele.Zahy-
ne‰-li, ponese‰ za to odpovûdnost ty
sám. „... nechcete pfiijít ke mnû, abyste
mûli Ïivot.“ ( J 5,40)

Kristus v Jeruzalémû vidûl symbol svû-
ta – zatvrzelého v nevûfie a vzpoufie –,
kter˘ spûje k BoÏímu soudu. Utrpení
hfií‰ného lidstva tíÏilo jeho srdce a pfii-
nutilo jej k hofikému pláãi. V lidské bí-
dû, v slzách a krvi vidûl dÛsledky hfií-
chu. Jeho srdce bylo plné nekoneãné-
ho soucitu k souÏen˘m a trpícím na
zemi.TouÏil pomoci v‰em.Ale ani jeho
ruka nemohla zadrÏet pfiíval lidského
utrpení, protoÏe jen málo lidí hledá
skuteãn˘ zdroj pomoci. Byl ochoten
poloÏit Ïivot,aby jim pfiinesl záchranu,
ale jen nûktefií z nich pfiijdou k nûmu,
aby mohli Ïít.

Vládce nebes pláãe. Syn vûãného Bo-
ha je smutn˘, chvûje se úzkostí. Tento
v˘jev, kter˘ naplnil celé nebe údivem,
nám ukazuje, jak neobyãejnû hfií‰n˘ je
hfiích a jak tûÏk˘ je i pro nekoneãného
Boha úkol zachránit viníka pfied ná-
sledky pfiestoupení BoÏího zákona.
JeÏí‰ prorock˘m pohledem, kter˘ za-
mûfiil na poslední pokolení, vidûl, Ïe
v závûreãné dobû bude svût Ïít v po-
dobném klamu, kter˘ zpÛsobil zkázu
Jeruzaléma.Velk˘m hfiíchem ÎidÛ bylo
to, Ïe zavrhli Krista. Velk˘m hfiíchem
kfiesÈanského svûta je, Ïe zavrhl BoÏí
zákon, základ BoÏí vlády na nebi i na

zemi. Lidé nebudou brát váÏnû Hospo-
dinovy pfiíkazy,budou jimi pohrdat.Mi-
lióny lidí spoutan˘ch hfiíchem – sata-
nov˘ch otrokÛ, odsouzen˘ch k druhé
smrti – také odmítnou naslouchat slo-
vÛm pravdy, aÏ nastane jejich den nav-
‰tívení. Jak stra‰ná to slepota! Jak div-
né to poblouznûní!

PRVNÍ A DRUH¯ CHRÁM

Dva dny pfied Velikonocemi, kdyÏ na-
posledy ode‰el z chrámu – poté,co od-
soudil pokrytectví Ïidovsk˘ch vÛdcÛ –,
vy‰el Kristus opût se sv˘mi uãedníky
na Olivovou horu a posadil se s nimi
na travnaté úboãí,odkud se nabízel po-
hled na mûsto. Je‰tû jednou si prohlí-
Ïel jeho hradby, vûÏe a paláce. Je‰tû
jednou se díval na chrám v jeho oslÀu-
jící nádhefie,na diadém krásy korunují-
cí posvátnou horu.

O tisíc let dfiíve opûvoval Ïalmista
pfiízeÀ, kterou BÛh projevil IzraelcÛm
tím, Ïe uãinil jejich svatyni sv˘m obyd-
lím: „V ·álemu je jeho stánek, jeho
obydlí je na Siónu.“BÛh si zvolil „kmen
JudÛv, horu Sión, tu si zamiloval. Svou
svatyni vybudoval jak v˘‰iny nebes.“
(Î 76,3; 78,68.69) První chrám byl vy-
stavûn v dobû,kdy se Izraeli dafiilo nej-
lépe. Král David tehdy pro tento úãel
shromáÏdil obrovské poklady a na Bo-
Ïí popud byly vypracovány plány na
stavbu chrámu (1 Pa 28,12.19). ·alo-
moun, nejmoudfiej‰í z izraelsk˘ch pa-
novníkÛ, dílo dokonãil. Tento chrám
byl nejznamenitûj‰í stavbou, jakou kdy
svût vidûl. Pfiesto Hospodin prohlásil
o druhém chrámu ústy proroka Agea:
„Sláva tohoto nového domu bude vût‰í
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neÏli prvního.“„Otfiesu v‰emi pronáro-
dy, a pfiijdou s tím nejvzácnûj‰ím, co
mají; a naplním tento dÛm slávou, pra-
ví Hospodin zástupÛ.“ (Ag 2,10.8)

První chrám zbofiil Nebúkadnesar
a asi pût set let pfied Kristov˘m naroze-
ním jej znovu vystavûli Îidé, ktefií se
po celoÏivotním zajetí vrátili do zniãe-
né a témûfi opu‰tûné vlasti. Mezi nimi
byli i starci, ktefií pamatovali slávu ·a-
lomounova chrámu a ktefií pfii kladení
základÛ nové stavby nafiíkali, Ïe nebu-
de tak krásná jako pfiede‰lá. Tehdej‰í
pocity pÛsobivû popsal prorok: „Kdo
zÛstal mezi vámi z tûch, ktefií vidûli

tento dÛm v jeho prvotní slávû? A jak˘
jej vidíte nyní? Není ve va‰ich oãích jen
pouhé nic?“ (Ag 2,4; Ezd 3,12) Tehdy
BÛh slíbil, Ïe sláva druhého domu pfie-
v˘‰í slávu prvního.

Druh˘ chrám se ov‰em prvnímu ne-
vyrovnal nádherou a velkolepostí, ani
nebyl poctûn stejn˘mi viditeln˘mi dÛ-
kazy BoÏí pfiítomnosti, jak˘mi byl poc-
tûn první chrám. Neprojevila se v nûm
nadpfiirozená moc, která by svûdãila
o jeho zasvûcení. Nikdo v nûm nevi-
dûl oblak slávy, kter˘ by naplnil novû
vystavûn˘ svatostánek. Z nebe nese-
stoupil oheÀ, kter˘ by strávil obûÈ na
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jeho oltáfii. Mezi cherubíny ve svatyni
svat˘ch nepfieb˘vala BoÏí sláva, vÏdyÈ
uvnitfi nebyla truhla smlouvy, slitovni-
ce ani desky svûdectví. Z nebe nepro-
mlouval hlas, kter˘ by knûÏím ozna-
moval Hospodinovu vÛli.

Po staletí se Îidé marnû pokou‰eli
dokázat, Ïe se splnilo BoÏí zaslíbení,
oznámené Ageem. Jejich my‰lení totiÏ
zaslepila p˘cha a nevûra, proto nepo-
znali prav˘ v˘znam prorock˘ch slov.
Druh˘ chrám nebyl poctûn oblakem
Hospodinovy slávy,ale Ïivou pfiítomnos-
tí toho,v nûmÏ pfieb˘vala plnost boÏství
tûlesnû a jenÏ byl sám BÛh zjeven˘ v tû-
le. „Touha v‰ech národÛ“pfii‰la opravdu
do svého chrámu, kdyÏ JeÏí‰ z Nazareta
uãil a uzdravoval na jeho nádvofiích.
Kristovou pfiítomností, a jenom jí, pfie-
vy‰oval druh˘ chrám první.Av‰ak Izrael
odmítl Dar,kter˘ BÛh chrámu nabídl. Se
skromn˘m Uãitelem,kter˘ toho dne na-
posledy vy‰el z jeho zlaté brány, opusti-
la BoÏí sláva chrám navÏdy. Naplnila se
Spasitelova slova:„...vá‰ dÛm se vám po-
nechává pust˘.“ (Mt 23,38)

Uãedníky naplnila hrÛza a úÏas,kdyÏ
JeÏí‰ pfiedpovûdûl zniãení chrámu.Chtû-
li lépe porozumût smyslu jeho slov.Více
neÏ ãtyfiicet let bylo vynakládáno mno-
ho prostfiedkÛ, práce a stavitelského
umûní,aby se zv˘‰ila jeho nádhera.He-
rodes Velik˘ na nûj vynaloÏil jak fiím-
ské bohatství,tak Ïidovské poklady,do-
konce i císafi jej obohatil vlastními da-
ry. TûÏké hranoly bílého mramoru tak-
fika neuvûfiiteln˘ch rozmûrÛ,které byly
dopraveny z ¤íma, tvofiily souãást stav-
by chrámu. Na nû upozornili uãedníci
svého Mistra slovy: „Pohleì, ... jaké to
kameny a jaké stavby.“ (Mk 13,1)

Na tato slova JeÏí‰ odpovûdûl váÏnû
a pfiekvapivû: „Amen, pravím vám, Ïe
tu nezÛstane kámen na kameni,v‰ecko
bude rozmetáno.“ (Mt 24,2)

Uãedníci se zniãením Jeruzaléma spo-
jovali událost,kdy Kristus pfiijde osobnû
na zem v pozemské slávû, aby pfievzal
vládu nad celosvûtovou fií‰í, potrestal
zatvrzelé Îidy a zlomil fiímskou nad-
vládu.Pán jim slíbil, Ïe pfiijde podruhé.
Proto si pfii zmínce o trestech nad Je-
ruzalémem vzpomnûli na jeho druh˘
pfiíchod.KdyÏ se na Olivové hofie shro-
máÏdili kolem Spasitele,zeptali se:„Kdy
to nastane a jaké bude znamení tvého
pfiíchodu a skonání vûku?“ (Mt 24,3)

Budoucnost byla uãedníkÛm milo-
srdnû zahalena. Kdyby tehdy plnû po-
chopili dvû stra‰né skuteãnosti – utrpe-
ní Vykupitele, jeho smrt a zkázu mûsta
i chrámu –,pfiemohla by je hrÛza.Kris-
tus jim naznaãil v˘znaãné události, ke
kter˘m dojde pfied koncem ãasu. Teh-
dy mu v‰ak plnû neporozumûli. Sku-
teãn˘ v˘znam jeho slov mûl b˘t po-
chopen, aÏ to BoÏí lid bude potfiebo-
vat. Proroctví, které Kristus vyslovil,
mûlo dvojí smysl: Pfiedpovídalo zkázu
Jeruzaléma a zároveÀ hrÛzy poslední-
ho velkého dne.

JeÏí‰ vyprávûl naslouchajícím uãed-
níkÛm o soudech, jeÏ stihnou odpadl˘
Izrael, a zvlá‰tû o trestu, kter˘ na sebe
pfiivolají odmítnutím a ukfiiÏováním
Mesiá‰e. Blízkost hrÛzného vyvrchole-
ní budou oznamovat neomylná zname-
ní. Stra‰ná hodina pfiijde náhle a rych-
le. Spasitel upozornil své následovní-
ky: „KdyÏ pak uvidíte znesvûcující
ohavnost, o níÏ je fieã u proroka Da-
niele, jak stojí na místû svatém – kdo
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ãte‰, rozumûj – tehdy ti, kdo jsou
v Judsku, aÈ uprchnou do hor.“ (Mt 24,
15.16; L 21, 20.21) AÏ modlosluÏebné
symboly ¤ímanÛ budou postaveny na
posvátné pÛdû, která se rozprostírala
je‰tû nûkolik set metrÛ za mûstsk˘mi
hradbami, tehdy Kristovi následovníci
mají hledat bezpeãí v útûku. AÏ uvidí
varovná znamení,nesmûjí ti,kdo se chtû-
jí zachránit, ani okamÏik otálet.Vcelém
Judsku i v samotném Jeruzalémû musí
okamÏitû uposlechnout signál k útûku.
Ten, kdo náhodou bude na stfie‰e do-
mu,nesmí uÏ vejít do domu,ani kdyby
tím mohl zachránit své nejvzácnûj‰í
poklady.Ti,kdo budou pracovat na po-
lích nebo vinicích, nesmûjí ztrácet ãas
tím, Ïe se vrátí pro vrchní odûv, kter˘
odloÏili pfii práci v parnu dne. Nesmû-
jí otálet ani okamÏik, aby je nestihla
zkáza.

DÒSLEDKY NEVùRY

Za vlády Heroda byl Jeruzalém nejen
velice zkrá‰len, ale vybudováním vûÏí,
hradeb a pevností se také stal zdánli-
vû nedobytn˘m. Kdo by tehdy vefiejnû
pfiedpovûdûl jeho zkázu, byl by – tak
jako svého ãasu Noe – povaÏován za
bláznivého panikáfie. Kristus v‰ak fiekl:
„Nebe a zemû pominou, ale má slova
nepominou.“ (Mt 24,35) BoÏí hnûv
vzplanul proti Jeruzalému pro jeho
hfiíchy a zatvrzelá nevûra jeho údûl jen
zpeãetila.

Hospodin prostfiednictvím proroka
Micheá‰e prohlásil: „Sly‰te to, pfiedsta-
vitelé domu Jákobova, vÛdcové izrael-
ského domu, vy, ktefií si hnusíte právo
a pfiekrucujete v‰echno, co je pfiímé.

Sión budujete krveprolitím, Jeruzalém
bezprávím. Jeho pfiedstavitelé soudí za
úplatek, jeho knûÏí uãí za odmûnu, je-
ho proroci vû‰tí za stfiíbro.Pfiitom spo-
léhají na Hospodina a fiíkají: CoÏ není
Hospodin uprostfied nás? Na nás ne-
pfiijde nic zlého.“ (Mi 3,9-11)

Tato slova pfiesnû popisují zkorum-
pované a samospravedlivé obyvatele Je-
ruzaléma.Tvrdili, Ïe pfiesnû zachovávají
poÏadavky BoÏího zákona, ve skuteã-
nosti v‰ak pfiestupovali v‰echny jeho
zásady.Nenávidûli JeÏí‰e Krista,protoÏe
jeho ãistota a svatost odhalovala jejich
nepravost.ObviÀovali ho,Ïe je pfiíãinou
v‰ech nesnází,které je postihly jako dÛ-
sledek jejich hfiíchÛ. I kdyÏ vûdûli, Ïe je
naprosto bez hfiíchu,prohla‰ovali, Ïe je-
ho smrt je nezbytná, aby se zachránili
jako národ. „KdyÏ proti nûmu nezakro-
ãíme,“ fiíkali Ïidov‰tí vÛdcové, „v‰ichni
v nûj uvûfií a pfiijdou ¤ímané a zniãí
nám toto svaté místo i národ.“( J11,48)
JestliÏe obûtují Krista,mohou se znovu
stát siln˘m, jednotn˘m národem. Tak
uvaÏovali a souhlasili s rozhodnutím
svého veleknûze, Ïe by bylo lépe, aby
zemfiel jeden ãlovûk, neÏ aby zahynul
cel˘ národ.

Tak Ïidov‰tí vÛdcové budovali „Sión
krveprolitím a Jeruzalém bezprávím“
(Mi 3,10).A pak,kdyÏ zavraÏdili svého
Spasitele, protoÏe káral jejich hfiíchy,
byli tak samospravedliví, Ïe se pova-
Ïovali za vyvolen˘ národ a oãekávali,
Ïe je BÛh osvobodí od jejich nepfiátel.
„Proto,“ pokraãoval prorok, „bude
Sión kvÛli vám zorán jako pole, z Jeru-
zaléma budou sutiny, z hory Hospo-
dinova domu návr‰í zarostlá kfiovím.“
(Mi 3,12)
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Témûfi ãtyfii desetiletí – od chvíle,kdy
JeÏí‰ Kristus pfiedpovûdûl údûl Jeru-
zaléma – odkládal Pán soud nad mûs-
tem a národem. BoÏí shovívavost vÛãi
lidem, ktefií odmítli evangelium a za-
vraÏdili jeho Syna, je obdivuhodná. Bo-
Ïí jednání s Ïidovsk˘m národem je pfied-
staveno v podobenství o neplodném
stromu. V tomto podobenství byl vy-
sloven rozkaz: „Vytni jej. Proã má kazit
i tu zemi?“ (L 13,7) BoÏí milosrdenství
jej v‰ak je‰tû na nûjak˘ ãas u‰etfiilo. Me-
zi Îidy bylo stále mnoho jedincÛ, ktefií
nevûdûli nic o Kristovû povaze a díle.
Dûti je‰tû nemûly pfiíleÏitost setkat se
se svûtlem, které jejich rodiãe odmítli.
BÛh jim chtûl prostfiednictvím kázání
apo‰tolÛ a jejich následovníkÛ dát po-
tfiebné svûtlo. Mûli poznat, jak se splni-
la proroctví nejen o narození a Ïivotû
Pána JeÏí‰e, ale i o jeho smrti a vzkfií-
‰ení. Dûti nebyly odsouzeny za hfiíchy
rodiãÛ. KdyÏ se v‰ak mohly seznámit
se v‰ím, co znali jejich rodiãe, a nabí-
zené poznání odmítly, hfie‰ily stejnû ja-
ko jejich rodiãe a doplnily míru jejich
nepravostí.

BoÏí shovívavost vÛãi Jeruzalému jen
utvrzovala Îidy v jejich tvrdo‰íjné nevû-
fie.Ve své nenávisti a krutosti vÛãi JeÏí-
‰ov˘m uãedníkÛm pohrdli poslední na-
bídkou milosti. Pak BÛh od nich odÀal
svou ochranu a pfiestal bránit satanu
a jeho následovníkÛm – a národ byl po-
nechán zvÛli vládce, kterého si vybral.
Pohrdli Kristovou milostí, která by jim
umoÏnila ovládnout zlé povahové rysy,
jeÏ pak nad nimi zvítûzily. Satan rozpou-
tal jejich nejprud‰í a nejniÏ‰í vá‰nû.Lidé
pfiestali uvaÏovat, nefiídili se rozumem,
ovládaly je pudy a slepá zufiivost. Stali se

ìábelsky krut˘mi. V jednotliv˘ch rodi-
nách i v celém národû, v nejvy‰‰ích
i v nejniÏ‰ích spoleãensk˘ch vrstvách
zavládlo podezírání, závist, nenávist,
hádky, vzpoury, vraÏdy. Nikde nebylo
bezpeãno. Pfiátelé a pfiíbuzní se navzá-
jem zrazovali. Rodiãe zabíjeli své dûti
a dûti vraÏdily své rodiãe.Vládci národa
nemûli dost síly ani na to, aby ovládali
sami sebe. Rozpoutané vá‰nû z nich
udûlaly tyrany. Îidé pfiijali fale‰né svû-
dectví,aby odsoudili nevinného BoÏího
Syna. Fale‰ná obvinûní nyní zpÛsobila,
Ïe si nebyli jisti vlastními Ïivoty. Sv˘mi
ãiny jiÏ dávno hlásali: „OpusÈte cestu,
odboãte ze stezky, pfiestaÀte se Svat˘m
Izraele.“ (Iz 30,11) Nyní se jejich pfiání
splnilo. BoÏí bázeÀ je uÏ pfiestala zne-
pokojovat. Do ãela národa se postavil
satan a nejvy‰‰í obãanské a náboÏenské
úfiady se ocitly pod jeho vlivem.

VÛdci znepfiátelen˘ch skupin se nû-
kdy spojili,aby loupili a t˘rali své zubo-
Ïené obûti, a pak se znovu vrhali jeden
na druhého a bez milosti se niãili. Ani
svatost chrámu nemohla zkrotit jejich
zbûsilost.Vyznavaãi byli pobíjeni pfied
oltáfiem a svatynû byla znesvûcena tûly
zabit˘ch. Ve slepé a rouhavé opováÏli-
vosti pÛvodci tohoto ìábelského díla
vefiejnû prohla‰ovali, Ïe nemají obavy,
Ïe by Jeruzalém mohl b˘t zniãen, pro-
toÏe je mûstem samotného Boha. Aby
je‰tû více upevnili svou moc, podplati-
li fale‰né proroky, aby hlásali – pfiesto-
Ïe fiímské legie uÏ obléhaly chrám –,Ïe
lid má oãekávat BoÏí vysvobození. Na-
konec velké mnoÏství lidí uvûfiilo, Ïe
Nejvy‰‰í zasáhne a porazí jejich nepfiá-
tele. Izrael v‰ak pohrdl BoÏí ochranou
a nyní mu nebylo pomoci. Ne‰Èastn˘
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Jeruzalém, rozdroben˘ vnitfiními ne-
sváry, jehoÏ ulice barvila krev jeho
obyvatel, ktefií se vzájemnû vraÏdili, za-
tímco nepfiátelská vojska dob˘vala je-
ho opevnûní a pobíjela jeho obránce!

NAPLNùNÍ JEÎÍ·OVA PROROCTVÍ

V‰echny pfiedpovûdi o zkáze Jeruzalé-
ma, které JeÏí‰ vyslovil, se do písmene
splnily.Îidé zakusili pravdu jeho varov-
n˘ch slov: „... jak˘m soudem soudíte,
takov˘m budete souzeni.“ (Mt 7,2)

Ukázala se znamení, projevily se di-
vy, které ohla‰ovaly pfiíchod pohromy
a soudu. Uprostfied noci zazáfiilo nad
chrámem a nad oltáfiem nadpfiirozené
svûtlo.Pfii západu slunce bylo na obloze
vidût obrazy vozÛ a váleãníkÛ,chystají-
cích se k bitvû. KnûÏí, slouÏící v noci
ve svatyni, se dûsili tajemn˘ch zvukÛ,
zemû se chvûla a neznámé hlasy vola-
ly: „Odejdûme odtud.“ Velká v˘chodní
brána, která byla tak tûÏká, Ïe ji sotva
zavfielo dvacet muÏÛ a která byla zaji‰-
tûna obrovsk˘mi Ïelezn˘mi tyãemi
vsazen˘mi hluboko do pevné kamen-
né dlaÏby, se o pÛlnoci otevfiela, aniÏ
bylo vidût, kdo s ní pohnul. (Milman,
Dûjiny ÎidÛ, kniha 13)

Po sedm let chodíval po ulicích Jeru-
zaléma muÏ,kter˘ hlásal, jaké pohromy
mûsto postihnou.Ve dne i v noci zpíval
stra‰n˘ Ïalozpûv:„Hlas z v˘chodu.Hlas
ze západu. Hlas ze v‰ech ãtyfi stran.
Hlas proti Jeruzalému a proti chrámu.
Hlas proti ÏenichÛm a nevûstám. Hlas
proti celému národu.“ Tento podivn˘
ãlovûk byl uvûznûn a zbiãován, z jeho
úst v‰ak nevy‰lo jediné slovo stesku. Na
uráÏky a nadávky odpovídal jen:„Bûda,

bûda Jeruzalému. Bûda, bûda jeho oby-
vatelÛm.“ Jeho volání a náfiek neustal,
dokud nebyl zabit pfii obléhání, které
pfiedpovûdûl.

Ani jedin˘ kfiesÈan pfii zniãení Jeru-
zaléma nezahynul. Kristus dal sv˘m
uãedníkÛm pokyny a v‰ichni, kdo uvû-
fiili jeho slovÛm,ãekali na pfiedpovûdû-
ná znamení.„KdyÏ uvidíte,Ïe Jeruzalém
obkliãují vojska,“prohlásil JeÏí‰, „tu po-
znáte, Ïe se pfiiblíÏila jeho zkáza. Tehdy
ti, kdo jsou v Judsku, aÈ uprchnou do
hor, ktefií jsou v Jeruzalémû, aÈ z nûho
odejdou.“ (L 21,20.21) KdyÏ ¤ímané
pod vedením Cestia obklíãili mûsto,
upustili neãekanû od obléhání, i kdyÏ
se zdálo,Ïe v‰echno mluví ve prospûch
okamÏitého útoku. Obyvatelé obleÏené-
ho mûsta pfiestali doufat v dal‰í úspû‰-
n˘ odpor a jiÏ se chtûli vzdát. Náhle
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v‰ak velitel fiímsk˘ch vojsk stáhl své sí-
ly, aniÏ k tomu mûl nûjak˘ zfieteln˘ dÛ-
vod. Milosrdná BoÏí prozíravost fiídila
události tak, aby pfiinesly dobro BoÏí-
mu lidu. âekající kfiesÈané tak dostali
slíbené znamení a v‰ichni mûli moÏnost
uposlechnout JeÏí‰ovo varování. Udá-
losti probíhaly tak, Ïe ani Îidé ani ¤í-
mané nemohli útûku kfiesÈanÛ zabrá-
nit. KdyÏ Cestius ustoupil, Îidé vyrazi-
li z Jeruzaléma a pronásledovali jeho
ustupující vojsko.Zatímco vojska obou
stran byla plnû zamûstnána,kfiesÈanÛm
se otevfiela moÏnost opustit mûsto.Vté
dobû nebyl v zemi nepfiítel,kter˘ by se
mohl pokusit jim v tom zabránit.V do-
bû obleÏení byli Îidé shromáÏdûni v Je-
ruzalémû,aby slavili svátky stánkÛ,a tak
se kfiesÈané v celé zemi mohli dát na
útûk, aniÏ by je pfii tom nûkdo ru‰il.Bez
váhání uprchli na bezpeãné místo – do
mûsta Pelly v Pereji za Jordánem.

Îidovská vojska, pronásledující Ces-
tia a jeho armádu, udefiila na jeho zad-
ní voj s takovou zbûsilostí, jako by jej
chtûla úplnû zniãit. Jen s velk˘mi ne-
snázemi se ¤ímanÛm podafiilo ustou-
pit. Îidé nemûli takfika Ïádné ztráty
a vítûzoslavnû se vrátili s kofiistí do Je-
ruzaléma. Tento zdánliv˘ úspûch jim
v‰ak pfiinesl jen ne‰tûstí. Naplnil je tvr-
do‰íjn˘m odporem vÛãi ¤ímanÛm,a to
mûlo za následek, Ïe na odsouzené
mûsto záhy dolehlo hrozné utrpení.

KdyÏ Titus znovu oblehl mûsto, po-
stihly Jeruzalém stra‰né pohromy.Mûs-
to bylo obklíãeno v dobû Velikonoc,kdy
se za jeho hradbami shromáÏdily mili-
óny ÎidÛ.Zásoby potravin,které by vy-
staãily pro obyvatele mûsta na léta,kdy-
by byly peãlivû uskladnûny,byly zniãeny

z fievnivosti a msty soupefiících skupin,
a proto nyní v‰ichni proÏívali hrÛzy
hladovûní. Mírka p‰enice se prodávala
za talent.Hlad doléhal tak,Ïe muÏi oku-
sovali kÛÏi sv˘ch opaskÛ, svou obuv
a povlak sv˘ch ‰títÛ. Lidé se ve velkém
mnoÏství vydávali v noci za hradby
mûsta,aby tam nasbírali divoce rostou-
cí rostliny, aãkoli mnozí pfii tom byli
chyceni a po krutém muãení usmrceni.
Ti, kdo se bezpeãnû vrátili, byli ãasto
oloupeni o to,co nasbírali s nasazením
Ïivota. VÛdci pouÏívali nejnelid‰tûj‰í
zpÛsoby muãení, aby od strádajících
vymohli poslední skrovné zásoby, kte-
ré snad je‰tû mohli nûkde ukr˘t. Tûch-
to krutostí se ãasto dopou‰tûli lidé,
ktefií mûli je‰tû dost jídla a chtûli si jen
vytvofiit zásoby potravin pro budouc-
nost.

Tisíce lidí zahynuly hladem a morem.
Zdálo se,Ïe vymizely pfiirozené city. Mu-
Ïi okrádali své Ïeny, Ïeny okrádaly své
muÏe. Bylo vidût, jak dûti odtrhují jídlo
od úst sv˘ch star˘ch rodiãÛ. KdyÏ se
prorok ptal:„CoÏpak mÛÏe zapomenout
Ïena na své pacholátko?“, dostalo se mu
odpovûdi ve zdech tohoto odsouzené-
ho mûsta: „Îeny, které b˘vají tak milo-
srdné, vafiily vlastníma rukama své dûti
a pojídaly je pfii tûÏké ránû dcery mého
lidu.“ (Iz 49,15; Pl 4,10) Znovu se splni-
lo varovné proroctví vyslovené pfied ãtr-
nácti staletími: „Ta zmûkãilá a zh˘ãkaná
mezi vámi, která se pro zh˘ãkanost
a zmûkãilost ani nepokusila postavit no-
hou na zem, bude nepfiejícnû hledût na
svého vlastního muÏe i na svého syna
a na svou dceru,...i na své dûti,které po-
rodí. Tajnû je sní pro nedostatek v‰eho
v tísni obleÏení, kter˘m tû bude tísnit
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tvÛj nepfiítel ve tv˘ch branách.“ (Dt 28,
56.57)

¤ím‰tí vojevÛdci se snaÏili vyvolat
v Îidech dûs a hrÛzu, a tak je pfiimût,
aby se vzdali.Zajatci,ktefií kladli odpor,
kdyÏ byli zajímáni, byli mrskáni, muãe-
ni a poté ukfiiÏováni pfied mûstsk˘mi
hradbami. Stovky jich takto umíraly kaÏ-
d˘ den. Toto pfií‰erné dílo trvalo tak
dlouho,dokud v údolí Jozafat a na Gol-
gotû nebylo postaveno tolik kfiíÏÛ, Ïe
se mezi nimi dalo jen stûÏí projít. Tak
údûsnû se vyplnilo stra‰né zaklínání,
které znûlo pfied Pilátov˘m soudn˘m
trÛnem: „Krev jeho na nás a na na‰e
dûti!“ (Mt 27,25)

Titus by byl rád ukonãil tuto dûsi-
vou podívanou – chtûl zachránit Jeru-
zalém,aby se jeho údûl nenaplnil v plné
mífie.Hnusil se mu pohled na hromady
mrtv˘ch tûl leÏících v údolích. KdyÏ
ale z Olivové hory hledûl na velkolep˘
chrám, pfiipadal si jako v ãarokrásném
snu; vydal rozkaz, aby se nikdo nedotkl
ani jediného z kamenÛ, z nichÏ byl po-
staven. NeÏ se rozhodl k útoku na
chrám, vyzval Ïidovské vÛdce, aby ho
nenutili znesvûtit posvátné místo krví.
Vyjdou-li a budou-li bojovat na jiném
místû, neznesvûtí Ïádn˘ ¤íman svatost
chrámu. Sám Josephus vynaloÏil v‰ech-
nu svou v˘mluvnost a zapfiísahal je,aby
se vzdali a zachránili tak sebe, své mûs-
to a své bohosluÏebné místo. Na jeho
slova v‰ak odpovûdûli jen hrub˘m pro-
klínáním. KdyÏ pfied nimi tento jejich
poslední lidsk˘ prostfiedník stál a zapfií-
sahal je, aby se vzdali, zasypali ho ‰ípy.
Îidé jiÏ dfiíve odmítli prosby BoÏího Sy-
na a nyní je tyto domluvy a zapfiísahání
je‰tû více utvrdily v odhodlání bojovat

aÏ do konce. Titus se marnû snaÏil
chrám zachránit.Ten,kter˘ je vût‰í,neÏ
byl on, prohlásil, Ïe tam nezÛstane ká-
men na kameni.

Slepá umínûnost Ïidovsk˘ch vÛdcÛ
a hrozné zloãiny, páchané v obleÏe-
ném mûstû, vyvolaly u ¤ímanÛ hrÛzu
a rozhofiãení.Titus se nakonec rozhodl,
Ïe na chrám zaútoãí. Umínil si pfiitom,
Ïe ho dobude, ale pokud moÏno tak,
aby nedo‰lo k jeho po‰kození. Jeho
rozkazy v‰ak vojáci neuposlechli.KdyÏ
se v noci uch˘lil do svého stanu, Îidé
z chrámu zaútoãili a napadli vojáky
pfied chrámem. Za boje pak vhodil je-
den fiímsk˘ voják do pfiedsínû hofiící
pochodeÀ a v mÏiku se octly v plame-
nech cedrov˘m dfievem vykládané
pfiedsínû kolem svatynû.Titus v dopro-
vodu sv˘ch velitelÛ pfiispûchal hned
na místo a pfiikázal vojákÛm, aby oheÀ
uhasili. Jeho rozkazy se v‰ak míjely úãin-
kem. Rozvá‰nûní vojáci roz‰ífiili poÏár
do dal‰ích prostor sousedících s chrá-
mem a sv˘mi meãi pak pobili velké
mnoÏství ÎidÛ, ktefií se tam ukr˘vali.
Krev tekla po chrámov˘ch schodech
jako voda.Tisíce a tisíce ÎidÛ zahynuly.
Vfiavu boje pfiehlu‰ovaly hlasy volající
„Ichabod“ – sláva ode‰la.

„Titus poznal, Ïe je nemoÏné uklid-
nit bûsnící vojsko.Ve‰el do chrámu se
sv˘mi dÛstojníky a prohlíÏel si posvát-
nou budovu zevnitfi. S úÏasem hledûli
na skvostn˘ interiér, a protoÏe plame-
ny dosud nepronikly do svatynû,uãinil
Titus poslední pokus o její záchranu.
Znovu pfiikázal vojákÛm,aby poÏár ne-
‰ífiili. Setník Liberalis se pokusil vynutit
si poslu‰nost u sv˘ch vojákÛ, av‰ak ani
úcta k císafii nedokázala potlaãit jejich
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zbûsilé nepfiátelství vÛãi ÎidÛm, váleã-
nickou vá‰eÀ a neukojenou touhu dran-
covat. Vojáci vidûli, Ïe v‰echno kolem
nich se v divok˘ch plamenech leskne
zlatem.Domnívali se, Ïe v chrámu jsou
uloÏeny nesmírné poklady. Jeden vo-
ják v nestfieÏené chvíli vhodil hofiící
pochodeÀ do otevfien˘ch dvefií chrá-
mu a v okamÏiku vzplála celá budova.
Oslepující oheÀ a koufi donutil dÛstoj-
níky opustit chrám a nádherná budova
byla ponechána svému údûlu.

Byla to údûsná podívaná pro ¤íma-
ny – natoÏ pro Îidy. Cel˘ vrchol hory –
dominanty Jeruzaléma – planul jako
sopka. Jedna budova za druhou se
hroutily za stra‰ného rachotu, pohlce-
ny ohnûm. Stfiechy z cedrového dfieva
byly v jednom plameni. Pozlacené vû-
Ïe svítily jako hfieby rozÏhavené do
ãervena. Z vûÏí u brány ‰lehaly ohnivé
jazyky a vzhÛru se valily sloupy d˘mu.
Okolní pahorky byly ozáfieny svûtlem
poÏáru.Postávaly na nich tmavé hlouã-
ky lidí, ktefií s hrÛzou a úzkostí sledo-
vali ‰ífiící se zkázu. Na hradbách a na
vy‰‰ích místech horního mûsta bylo vi-
dût mnoho tváfií, nûkteré bledé stra-
chem a zoufalstvím, jiné zachmufiené
pomstychtivostí.Volání fiímsk˘ch vojá-
kÛ, ktefií pobíhali sem a tam, a náfiek
vzboufiencÛ,ktefií umírali v plamenech,
se mísil s hukotem poÏáru a dunûním

padajících trámÛ.V˘kfiiky lidí stojících
na vyv˘‰en˘ch místech se jako ozvûna
odráÏely od okolních kopcÛ.Podél hra-
deb znûl náfiek a pláã. Lidé, vyãerpaní
hladem, sbírali poslední síly, aby dali
najevo svou úzkost a zármutek.

Krveprolití v prostorách chrámu by-
lo stra‰nûj‰í neÏ to, co se dûlo venku.
MuÏi i Ïeny, stafií i mladí, vzboufienci
i knûÏí – ti, kdo bojovali, i ti, kdo prosi-
li o smilování, v‰ichni bez rozdílu byli
pobíjeni. Poãet zabit˘ch pfievy‰oval
poãet tûch, kdo je zabíjeli. Vojáci mu-
seli pfielézat hromady mrtvol, aby mo-
hli pokraãovat ve vraÏdûní.“ (Milman,
Dûjiny ÎidÛ, kniha 16)

Po zniãení chrámu padlo brzy do ru-
kou ¤ímanÛ celé mûsto.VÛdci ÎidÛ vy-
klidili své nedobytné vûÏe, takÏe Titus
na‰el vûÏe opu‰tûné.ProhlíÏel si je v nû-
mém úÏasu a prohlásil, Ïe mu je dal do
rukou BÛh, protoÏe Ïádná zbraÀ, jakko-
li silná, by nic nesvedla proti takov˘m
opevnûním. Jak mûsto, tak chrám byly
srovnány do základÛ a místo, na nûmÏ
stála svatynû, bylo zoráno „jako pole“
( Jr 26,18). Bûhem obléhání a násled-
ném dob˘vání chrámu zahynulo více
neÏ milión lidí. Ti, kdo pfieÏili, byli od-
vedeni jako zajatci, prodáni do otroctví
nebo odvleãeni do ¤íma,aby zv˘‰ili lesk
vítûzoslávy dobyvatele, byli pfiedhazo-
váni dravé zvûfii v amfiteátrech nebo ro-
zehnáni jako tuláci po celé zemi.

Îidé sami byli strÛjci svého údûlu.
Sami si naplnili pohár pomsty. V po-
hromû,která je jako národ postihla,a ve
v‰ech bídách, které pak následovaly,
kdyÏ byli rozpt˘leni, sklízeli jen to, co
sami zaseli. Prorok napsal: „Je to tvá
zkáza, Izraeli,“ protoÏe ses „stavûl na
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odpor svému Bohu“ (Oz 13,9;14,1). Je-
jich utrpení se ãasto vykládá jako trest,
kter˘ je postihl na základû BoÏího roz-
hodnutí. Velk˘ podvodník se tak snaÏí
utajit svou vlastní ãinnost.Tvrdo‰íjn˘m
odmítáním BoÏí lásky a milosti Îidé
zpÛsobili, Ïe byla od nich odÀata BoÏí
ochrana a satan jim mohl vládnout
podle své vÛle. Stra‰né krutosti, které
se projevily pfii zkáze Jeruzaléma, uka-
zují, jak satan jedná s tûmi,kdo se pod-
dali jeho nadvládû.

ZKÁZA JERUZALÉMA – P¤EDZVùST
BUDOUCNOSTI

Neuvûdomujeme si, kolik dluÏíme
Kristu za pokoj a ochranu, kterou nám
dává. Je to BoÏí ochraÀující moc, která
brání,aby se lidstvo nedostalo plnû pod
nadvládu satana.Neposlu‰ní a nevdûãní
mají v‰echny dÛvody k tomu, aby byli
vdûãni Bohu za milosrdenství a shovíva-
vost, s níÏ zadrÏuje krutou a zlomyslnou
satanovu moc.KdyÏ v‰ak lidé pfiekroãí
meze BoÏí trpûlivosti, je tato brzdící
moc odÀata. BÛh se nechová k hfií‰ní-
ku jako vykonavatel rozsudku vynese-
ného za pfiestoupení. Ponechává lidi,
ktefií odmítají jeho milost, aby sklidili
to, co sami zaseli. KaÏd˘ paprsek svût-
la, kter˘ jsme odmítli, kaÏdé varování,
kter˘m jsme pohrdli nebo které jsme
nebrali váÏnû, kaÏd˘ pûstovan˘ zlo-
zvyk, kaÏdé pfiestoupení BoÏího záko-
na je zaset˘m semenem, které pfiinese
jistou ÏeÀ. JestliÏe ãlovûk tvrdo‰íjnû
odporuje Duchu svatému, BÛh jej na-
konec hfií‰níku odejme, a pak uÏ ne-
existuje moc,která by bránila zl˘m po-
hnutkám lidského srdce, není ochrany

pfied zlobou a nepfiátelstvím satana.
Zkáza Jeruzaléma je stra‰n˘m varová-
ním pro v‰echny,kdo berou na lehkou
váhu nabídku BoÏí milosti a ignorují
pozvání BoÏí dobroty. Je nejpfiesvûdãi-
vûj‰ím svûdectvím toho, jak BÛh nená-
vidí hfiích, a dÛkazem jistého trestu,
kter˘ stihne viníky.

Spasitelovo proroctví o tom, Ïe Je-
ruzalém postihne trest, se splní je‰tû
podruhé. Stra‰ná zkáza Jeruzaléma je
pouze náznakem oné závûreãné zkázy.
Vúdûlu vyvoleného mûsta mÛÏeme vi-
dût údûl celého svûta,kter˘ odmítá Bo-
Ïí milost a po‰lapává BoÏí zákon. Tem-
né jsou záznamy o lidské bídû, kterou
zemû zaÏila za dlouhá staletí zloãinu.
Srdce se svírá a mysl omdlévá,uvaÏuje-
me-li o tom. Odmítání BoÏí moci má
dûsivé dÛsledky. Ov‰em v˘jevy, které
se odehrají v budoucnosti,budou je‰tû
hrÛznûj‰í.Minulé události – dlouh˘ sled
boufií, sporÛ a pfievratÛ, „kaÏdá bota
obouvaná do váleãné vfiavy a kaÏd˘
plá‰È vyválen˘ v prolité krvi“ (Iz 9,4) –
jsou niãím v porovnání s hrÛzami do-
by, kdy bude ochraÀující BoÏí Duch
zcela odÀat lidem,ktefií jej odmítli,a ne-
bude bránit projevÛm lidsk˘ch vá‰ní
a satanova hnûvu. Tehdy cel˘ svût uvi-
dí – jako dosud nikdy – v˘sledky sata-
novy vlády.

V ten den v‰ak, jako v dobû zniãení
Jeruzaléma, bude BoÏí lid vysvobozen.
Vysvobozen bude kaÏd˘, „kdo je za-
psán k Ïivotu“ (Iz 4,3). JeÏí‰ Kristus fie-
kl, Ïe pfiijde podruhé, aby shromáÏdil
k sobû své vûrné: „Tu budou lomit ru-
kama v‰echny ãeledi zemû a uzfií Syna
ãlovûka pfiicházet na oblacích nebes-
k˘ch s velikou mocí a slávou. On vy‰le
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své andûly s mohutn˘m zvukem polni-
ce a ti shromáÏdí jeho vyvolené od
ãtyfi úhlÛ svûta, od jednûch koncÛ ne-
be ke druh˘m.“ (Mt 24,30.31) Tehdy
budou ti, kdo nepfiijali evangelium, za-
hubeni dechem jeho úst a zniãeni slá-
vou jeho pfiíchodu (2 Te 2,8). Jako zni-
ãil star˘ Izrael sám sebe, tak se hfií‰ní
sami zniãí. Zahubí je jejich vlastní ne-
pravost. Îivotem v hfiíchu se jejich po-
vaha tak zvrhne a sami se tak vzdálí od
Boha,Ïe projev BoÏí slávy bude pro nû
stravujícím ohnûm.

Lidé by mûli b˘t pozorní a nepfie-
hlédnout nauãení, která jim JeÏí‰ sdû-
lil. KdyÏ Kristus upozornil své uãední-
ky na zkázu Jeruzaléma, oznámil jim
znamení blíÏící se pohromy, aby mohli
vãas odejít. Podobnû upozornil svût
i na dobu koneãné zkázy a udal zna-
mení její blízkosti, aby v‰ichni, kdo
chtûjí, mohli uniknout blíÏícímu se
hnûvu. JeÏí‰ fiekl: „Budou znamení na
slunci,mûsíci a hvûzdách a na zemi úz-
kost národÛ.“ (L 21,25; Mt 24,29; Mk

13,24-26; Zj 6,12-17) Lidé,ktefií rozpo-
znají znamení jeho pfiíchodu, poznají,
Ïe „je blízko,pfiede dvefimi“(Mt 24,33).
„Bdûte tedy,“ tak zní jeho v˘zva (Mk
13,35). Ti, kdo berou váÏnû jeho upo-
zornûní, nebudou ponecháni v nevû-
domosti, aby je ten den zastihl nepfii-
pravené.Pro ty,kdo v‰ak nebudou bdû-
lí,„den Pánû pfiijde jako pfiichází zlodûj
v noci“ (1 Te 5,2-5).

Svût není o nic ochotnûj‰í pfiijmout
poselství pro tuto dobu, neÏ byli Îidé
ochotni pfiijmout JeÏí‰ovo varování pfied
zkázou Jeruzaléma. AÈ nastane BoÏí den
kdykoli, pfiijde na bezboÏné neãekanû.
Îivot pÛjde zdánlivû dál a lidé budou
plnû zamûstnáni zábavami, obchodem
a vydûláváním penûz, náboÏen‰tí vÛd-
cové budou opûvovat pokrok a osví-
cenost svûta a lidé budou ukolébáni fa-
le‰nou jistotou – tehdy, podobnû jako
se zlodûj o pÛlnoci vkrádá nestfieÏen˘-
mi dvefimi, tak pfiijde náhlá zkáza na
nezodpovûdné a bezboÏné a „neunik-
nou“ (1 Te 5,3).

29(37-38)



JeÏí‰ vylíãil sv˘m uãedníkÛm, jak˘ bu-
de údûl Jeruzaléma a jak bude vypadat
jeho druh˘ pfiíchod; kromû toho také
pfiedpovûdûl,co bude proÏívat jeho lid
od chvíle, kdy od nich odejde, aÏ do
doby, kdy se vrátí s mocí a slávou, aby
je vysvobodil. Spasitel z Olivové hory
vidûl také tûÏkosti a utrpení,jemuÏ bude
muset ãelit prvoapo‰tolská církev. Díval
se v‰ak je‰tû dále do budoucnosti, jeÏ
mu poskytla obraz divok˘ch a pusto‰i-
v˘ch boufií,které zaÏijí jeho následovní-
ci v dal‰ích staletích temna a pronásle-
dování. Pouze nûkolik slov mu staãilo
k vyslovení hrÛzné pfiedpovûdi popi-
sující údûl BoÏí církve,kter˘ jí pfiipraví
mocní tohoto svûta (Mt 24,9.21.22).
Kristovi následovníci musí jít stejnou
cestou pokofiení, potupy a utrpení ja-
ko jejich Mistr. Nepfiátelství namífiené
proti Spasiteli svûta zakusí také v‰ich-
ni, kdo uvûfií v jeho jméno.

Dûjiny rané kfiesÈanské církve svûd-
ãí o naplnûní JeÏí‰ov˘ch slov. Mocnos-
ti zemû i pekla se spojily proti Kristu
– v boji proti jeho následovníkÛm. Po-
hané si uvûdomili, Ïe vítûzn˘ postup
evangelia smete jejich chrámy a oltáfie,
proto ve snaze zniãit kfiesÈanství sjed-

notili své síly. Zaãalo pronásledování:
kfiesÈanÛm byl zabavován majetek,byli
vyhánûni ze sv˘ch domovÛ – vedli „zá-
pas s utrpením“ (Îd 10,32). „Zakusili
v˘smûch a biãování,ba i okovy a Ïaláfi.“
(Îd 11,36) Mnozí zpeãetili své svûdec-
tví vlastní krví.Bez milosti byli pobíjeni
urození i otroci,bohatí i chudí,vzdûlaní
i prostí.

Pronásledování,které zaãalo za císafie
Nerona,pfiibliÏnû v dobû,kdy byl umu-
ãen apo‰tol Pavel, pokraãovalo s vût‰í
ãi men‰í krutostí po staletí.KfiesÈané by-
li nespravedlivû obviÀováni z nejstra‰-
nûj‰ích zloãinÛ; kvÛli nim pr˘ dochází
k nejrÛznûj‰ím pohromám – hladu,mo-
ru a zemûtfiesení. V houstnoucí atmo-
sféfie v‰eobecného podezírání a nená-
visti namífiené proti kfiesÈanÛm se na‰lo
dost udavaãÛ, ktefií pro zisk zrazovali
nevinné.KfiesÈané byli odsuzováni jako
bufiiãi proti fií‰i, nepfiátelé náboÏenství
a ‰kÛdci spoleãnosti.Mnozí z nich byli
v amfiteátrech vhozeni dravé zvûfii nebo
za Ïiva upáleni. Nûktefií byli ukfiiÏová-
ni, jiní za‰iti do kÛÏí zvífiat a vhozeni do
arény, kde je roztrhali psi. Jejich mu-
ãednická smrt byla ãasto hlavním bo-
dem zábavy pfii vefiejn˘ch slavnostech.
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Celé zástupy se shromaÏìovaly, aby se
mohly pobavit a zasmát. Smrteln˘ zápas
kfiesÈanÛ se tak stal jak˘msi zábavn˘m
pfiedstavením, jeÏ publikum neváhalo
odmûnit potleskem.

Kristovi následovníci byli pronásle-
dováni jako lovná zvûfi,aÈ se snaÏili ukr˘t
kdekoli. Byli nuceni skr˘vat se na ne-
hostinn˘ch a pust˘ch místech. „Trpûli
nouzí, zakou‰eli útisk a souÏení. Svût
jich nebyl hoden, bloudili po pou‰tích
a horách, skr˘vali se v jeskyních a rok-
linách zemû.“ (Îd 11,37.38) TisícÛm
kfiesÈanÛ poskytly útulek katakomby.
Pod pahorky za hradbami ¤íma byly
v zemi a ve skalách vyhloubeny dlou-
hé chodby. Spletitá a tmavá síÈ pod-
zemních chodeb byla dlouhá mnoho
kilometrÛ. V tûchto podzemních úkry-
tech pochovávali Kristovi následovníci
své zemfielé a zde také nalézali útoãi‰-
tû, kdyÏ byli podezíráni a pronásledo-
váni. AÏ Dárce Ïivota probudí k nové-
mu Ïivotu v‰echny, kdo vedli „dobr˘
boj víry“, vyjdou mnozí muãedníci pro
JeÏí‰e Krista právû z tûchto temn˘ch
slují.

VùRNOST A ODVAHA
PRVNÍCH K¤ESËANÒ

I za nejkrutûj‰ího pronásledování si
svûdkové JeÏí‰e Krista uchovali ãistou
víru.Aãkoli byli zbaveni ve‰kerého po-
hodlí, vyhnáni z dosahu sluneãního
svitu a museli Ïít v temné,tfiebaÏe jinak
pfiívûtivé náruãi zemû, nestûÏovali si.
Povzbuzovali se navzájem slovy víry,
trpûlivosti a nadûje, a to jim pomáhalo
lépe sná‰et útrapy a pronásledování.
Ztráta pozemského pohodlí je nemo-

hla pfiivést k tomu, aby se zfiekli víry
v JeÏí‰e Krista.Zkou‰ky a pronásledová-
ní se staly pouze stupni, které je vedly
blíÏe k pokoji a koneãné odmûnû.

Podobnû jako BoÏí sluÏebníci v dfií-
vûj‰ích dobách, i oni „byli muãeni a od-
mítali se zachránit, protoÏe chtûli do-
sáhnout nûãeho lep‰ího, totiÏ vzkfií‰ení“
(Îd 11, 35). Pfiipomínali si slova svého
Mistra, Ïe se mají radovat, jsou-li pro-
následováni pro Kristovu vûc, proto-
Ïe jejich odmûna v nebesích je veliká;
vÏdyÈ podobnû byli pfied nimi proná-
sledováni BoÏí proroci. Radovali se,
protoÏe povaÏovali za ãest, Ïe mohou
trpût pro pravdu. Z prostfiedku ‰leha-
jících plamenÛ stoupaly k nebesÛm
oslavné písnû. Vírou vzhlíÏeli vzhÛru
a vidûli Pána JeÏí‰e a jeho andûly, jak je
z nebe pozorují s hlubok˘m zájmem
a s uspokojením sledují jejich vytrva-
lost. Od BoÏího trÛnu zaslechli hlas:
„Buì vûrn˘ aÏ do smrti, a dám ti vítûz-
n˘ vûnec Ïivota.“ (Zj 2,10)

Marnû se satan snaÏil zniãit Kristovu
církev násilím.Velk˘ spor,v nûmÏ Kris-
tovi uãedníci poloÏili své Ïivoty, ne-
skonãil, kdyÏ tito vûrní vlajkono‰i na
sv˘ch místech padli. Svou smrtí zvítû-
zili. BoÏí dûlníci padli, ale BoÏí dílo se
nezastavilo. Evangelium se ‰ífiilo stále
dál a poãet jeho vyznavaãÛ rostl. Pro-
niklo dokonce do oblastí, kam se ne-
dostali ani fiím‰tí orlové. Jak prohlásil
jeden kfiesÈan pfied pohansk˘mi vládci:
„MÛÏete nás zabíjet,muãit,odsuzovat…
Va‰e nespravedlnost je dÛkazem, Ïe
jsme nevinni… Ani va‰e krutost vám
nepomÛÏe.“Vedli tím jen dal‰í ke stejné
vytrvalosti. „âím více nás kosíte, tím
více rostou na‰e fiady. Krev kfiesÈanÛ je
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setbou.“ (Tertullian, Obrana, odstavec
50)

Pronásledování pfiineslo vûzení a smrt
tisícÛm kfiesÈanÛ. Na jejich místa se
v‰ak vzápûtí stavûli dal‰í a dal‰í.Ti,kdo
byli umuãeni pro víru,patfií Kristu a on
je povaÏuje za vítûze. Bojovali „dobr˘
boj víry“ a je pro nû pfiipravena „koru-
na slávy“,kterou jim dá JeÏí‰ Kristus,aÏ
znovu pfiijde. Utrpení, které proÏívali,
je sblíÏilo navzájem a pfiiblíÏilo je k je-
jich Vykupiteli. Pfiíklad jejich Ïivota
a svûdectví jejich smrti byly trval˘m
dÛkazem pravdy. I tam, kde se to dalo
nejménû oãekávat, opou‰tûli satanovi
poddaní svého pána a nastupovali pod
KristÛv prapor.

KOMPROMISY OSLABUJÍ CÍRKEV

Satan se proto rozhodl, Ïe bude proti
BoÏí vládû bojovat úãinnûji tím,Ïe svÛj
prapor vztyãí pfiímo uprostfied kfies-
Èanské církve. Kdyby se mu podafiilo
oklamat Kristovy následovníky a vést
je, aby se znelíbili Bohu, jistû by ztratili
i svou sílu, odhodlanost a vytrvalost
a stali by se jeho snadnou kofiistí.

Velk˘ odpÛrce se pak snaÏil získat lstí
to, co se mu nepodafiilo získat silou.
Pronásledování skonãilo a místo nûho
se objevilo nebezpeãné poku‰ení ãas-
ného blahobytu a svûtsk˘ch poct. Poha-
né byli vedeni, aby ãásteãnû pfiijali kfies-
Èanskou víru, zatímco odmítali nûkteré
její základní dÛrazy. Vyznávali, Ïe pfiijali
JeÏí‰e jako BoÏího Syna, Ïe vûfií v jeho
smrt a zmrtv˘chvstání, nebyli v‰ak pfie-
svûdãeni, Ïe jsou hfií‰ní, a necítili potfie-
bu ãinit pokání nebo zmûnit svá srdce.
Udûlali urãité ústupky a navrhovali kfies-

ÈanÛm, aby rovnûÏ v nûãem ustoupili,
aby se v‰ichni mohli sjednotit na spo-
leãném základû víry v JeÏí‰e Krista.

Tím se církev ocitla v hrozném ne-
bezpeãí. Vûzení, muãení, oheÀ a meã
byly ve srovnání s tím poÏehnáním.Nû-
ktefií kfiesÈané zÛstali pevní a prohlásili,
Ïe nemohou udûlat Ïádn˘ kompromis.
Jiní souhlasili, aby nûkteré body víry
byly upraveny nebo odstranûny.– Tak se
spojili s lidmi, ktefií pfiijali kfiesÈanství
jen ãásteãnû, v pfiesvûdãení, Ïe tímto
zpÛsobem je pfiivedou k plnému obrá-
cení. Pro vûrné Kristovy následovníky
to byla doba nesmírného zármutku
a úzkosti.Pod plá‰tíkem pfiedstíraného
kfiesÈanství se satan vetfiel do církve,
znehodnocoval víru kfiesÈanÛ a odvra-
cel je od pravdy.

Vût‰ina kfiesÈanÛ nakonec pfiistoupi-
la na to,Ïe sleví ze sv˘ch zásad.Tak do-
‰lo ke spojení mezi kfiesÈanstvím a po-
hanstvím. Ctitelé model tvrdili, Ïe se
obrátili ke kfiesÈanství a spojili se  s círk-
ví,ve skuteãnosti v‰ak stále tíhli k mod-
láfiskému uctívání pfiedmûtÛ; zamûnili
pouze objekty svého uctívání – za obra-
zy Pána JeÏí‰e, nebo dokonce Marie
a svat˘ch.Tak se do církve dostal zhoub-
n˘ kvas modláfiství a zaãal pÛsobit sv˘m
rozkladn˘m vlivem. Nesprávné uãení,
projevy povûrãivosti a pohanské obfia-
dy se staly souãástí víry a bohosluÏby
kfiesÈanÛ. KdyÏ se Kristovi následovní-
ci spojili s modláfii, zaãalo se kfiesÈan-
ství kazit, církev ztratila svou ãistotu
i sílu. Ne v‰ichni kfiesÈané tomuto kla-
mu podlehli. Mnozí i nadále dÛvûfiovali
PÛvodci pravdy a uctívali jen Boha.

Lidé, ktefií tvrdí, Ïe následují JeÏí‰e
Krista, se vÏdy dûlili do dvou skupin.
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Jedna skupina studuje Ïivot Spasitele,
snaÏí se odstraÀovat své nedostatky a po-
dobat se svému Vzoru, zatímco druhá
skupina odmítá i základní praktické
pravdy, které odhalují jejich chyby. Ani
v nejlep‰ích dobách netvofiili církev pou-
ze praví, ãistí a upfiímní ãlenové. Aãkoli
Kristus uãil,Ïe do církve nemají b˘t pfii-
jímáni ti, kdo vûdomû setrvávají v hfií-
chu,pfiesto spolupracoval s lidmi,ktefií
vykazovali charakterové nedostatky,
pÛsobil na nû blahodárn˘m vlivem své-
ho uãení a osobního pfiíkladu, aby jim
poskytl pfiíleÏitost poznat a napravit je-
jich nedostatky. Mezi dvanácti apo‰to-
ly byl také zrádce. Pán pfiijal Jidá‰e ne
proto, Ïe vykazoval charakterové vady,
ale navzdory tomu,Ïe je mûl.Byl pfiijat
mezi uãedníky, aby pod vlivem uãení
a pfiíkladu Pána JeÏí‰e mohl poznat,co
je to kfiesÈansk˘ charakter,a aby tak po-
chopil své nedostatky, proÏil pokání
a pod vlivem BoÏí milosti oãistil své srd-
ce „poslu‰ností pravdy“. Jidá‰ v‰ak ne-
chodil ve svûtle, které jej tak milostivû
ozáfiilo.Hovûl sv˘m hfiíchÛm,a tím pfii-
volával satanovo poku‰ení. Postupnû
pfievládly nesprávné rysy jeho povahy.
Dovolil,aby jeho mysl ovládly temné sí-
ly, rozãílil se,kdyÏ mu nûkdo vytkl jeho
chyby, a tím postupnû spûl k nejvût‰í-
mu zloãinu, ke zradû svého Mistra. Tak
jednají v‰ichni,kdo se ústy hlásí ke zboÏ-
nosti,ale ve skuteãnosti mají rádi zlo.Ne-
návidí v‰echny, ktefií ru‰í jejich pokoj
tím,Ïe je upozorÀují na jejich hfií‰nost.
Jakmile se jim naskytne vhodná pfiíle-
Ïitost, podobnû jako Jidá‰ zradí ty, kdo
jim v zájmu jejich dobra nûco vytkli.

Apo‰tolové se v církvi setkávali s lid-
mi, ktefií pfiedstírali svou zboÏnost, ale

v skrytu mûli sklon k zloãinnosti. Ana-
niá‰ a Safira jednali jako podvodníci,
pfiedstírali, Ïe dávají Bohu v‰echno,
zatímco si lakotnû ponechali ãást pro
sebe. Duch pravdy ukázal apo‰tolÛm
skuteãnou povahu tûchto pokrytcÛ a Bo-
Ïí soud zbavil církev této poskvrny na
její ãistotû.Byl to jasn˘ dÛkaz,Ïe v círk-
vi pÛsobí KristÛv Duch, kter˘ umí roz-
poznat skuteãnost.Nahnal strach v‰em
pokrytcÛm a pachatelÛm zla. Nemohli
nadlouho zÛstat spojeni s lidmi, v je-
jichÏ návycích a postojích se zrcadlil
vliv Pána JeÏí‰e.KdyÏ pak na církev do-
lehly zkou‰ky a pronásledování,stali se
Kristov˘mi následovníky pouze lidé,
ktefií byli ochotni pro pravdu opustit
v‰echno. Proto dokud trvalo pronásle-
dování, zÛstávala církev pomûrnû ãis-
tá. Jakmile v‰ak pronásledování ode-
znûlo,pfiidávali se k církvi lidé,ktefií by-
li ne zcela obrácení a oddaní, a tím se
otevfiela satanu moÏnost, aby v církvi
zaujal pevné pozice.

Mezi KníÏetem svûtla a kníÏetem
temna nemÛÏe nastat jednota; a stejnû
tak se nemohou sjednotit ani jejich ná-
sledovníci. KdyÏ kfiesÈané pfiistoupili
na sjednocení s poloobrácen˘mi poha-
ny, vydali se na cestu, která je vedla od
pravdy stále dál. Satan jásal, Ïe se mu
podafiilo oklamat tolik Kristov˘ch ná-
sledovníkÛ. Je‰tû intenzivnûji pak pÛ-
sobil na poloviãatû obrácené a vedl je,
aby zaãali pronásledovat ty, kdo zÛstali
Bohu vûrni. Nikdo nedokázal tak dob-
fie potírat kfiesÈanství jako lidé, ktefií
dfiíve vystupovali jako jeho obhájci.Od-
padlí kfiesÈané spolu s polopohansk˘mi
spojenci zamûfiili svÛj útok na nejpod-
statnûj‰í prvky Kristova uãení.
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Ti, kdo chtûli zÛstat vûrni, se museli
pustit do zoufalého boje a pevnû se
postavit proti v‰em klamÛm a ohav-
nostem, které se zamaskovaly do knûÏ-
sk˘ch rouch a vkrádaly se do církve.
Bible nebyla uznávána jako mûfiítko ví-
ry. Uãení o náboÏenské svobodû bylo
oznaãeno za blud, a lidé, ktefií se k nû-
mu hlásili, se stali terãem nenávisti
a pronásledování.

NUTNOST ROZDùLENÍ

Po dlouhém a ostrém sporu se malá
skupina vûrn˘ch rozhodla pfieru‰it ve‰-
keré kontakty s odpadlou církví,pokud
neprojeví ochotu rozlouãit se s bludy
a modláfistvím.Pochopili,Ïe rozchod je
naprosto nezbytn˘, mají-li zÛstat vûrni
BoÏímu slovu.Nemûli odvahu pfiehlíÏet
bludy, které ohroÏovaly jejich spasení,
a dát tak pfiíklad,kter˘ by ohroÏoval ví-
ru jejich dûtí a vnukÛ.Byli ochotni pfii-
jmout jakékoli ústupky, které by byly
sluãitelné s vûrností Bohu, aby zacho-
vali pokoj a jednotu;pochopili v‰ak,Ïe
jednota a pokoj získané za cenu obûto-
vání zásad by byly pfiíli‰ drahé. Pokud
by mûla b˘t jednota zachována pouze
za cenu ústupkÛ na úkor pravdy a spra-
vedlnosti, pak je lep‰í rozchod, i kdyÏ
dojde k boji.

Církvi i svûtu by prospûlo, kdyby
v srdcích lidí,ktefií se hlásí k Bohu,oÏily
stejné zásady, které tehdy vedly vûrné
Kristovy následovníky. Je záráÏející, jak
jsou dnes lidé lhostejní, pokud jde o zá-
kladní body kfiesÈanského uãení. Roz‰i-
fiuje se názor, Ïe uãení vlastnû není tak
podstatné. Tento úpadek posiluje pozi-
ce satanov˘ch pfiisluhovaãÛ. Tisíce lidí,

ktefií se dnes hlásí ke kfiesÈanství,se díva-
jí se sympatiemi na fale‰né nauky a osu-
dové klamy, které vûrní kfiesÈané v mi-
nul˘ch staletích odhalovali a potírali
s nasazením vlastního Ïivota.

První kfiesÈané byli opravdu zvlá‰tní
lidé. Jejich bezvadné jednání a neo-
chvûjná víra byly trvalou v˘ãitkou, kte-
rá nedopfiála klidu hfií‰níkÛm. I kdyÏ
jich bylo málo, a tfiebaÏe nemûli bohat-
ství,postavení ani tituly,pfiesto se stáva-
li postrachem pachatelÛ zla v‰ude, kde
lidé poznali jejich uãení a povahy. Pro-
to je také lidé zlí a ‰patní nenávidûli,po-
dobnû jako bezboÏn˘ Kain nenávidûl
svého bratra Ábela. Ze stejného dÛvo-
du – tak jako Kain zabil Ábela – zabíjeli
Kristovy následovníky lidé, ktefií zavrh-
li pÛsobení Ducha svatého.Ze stejného
dÛvodu Îidé zavrhli a ukfiiÏovali Kris-
ta – protoÏe jeho ãistota a svatost jeho
charakteru byla trvalou v˘ãitkou jejich
sobectví a zkaÏenosti. Ve stejné situaci
vÏdy byli a stále jsou i vûrní Kristovi ná-
sledovníci – vzbuzují nenávist a odpor
lidí, kter˘m se hfiích líbí a jdou rádi je-
ho cestou.

Jak mÛÏe b˘t evangelium naz˘váno
poselstvím míru? KdyÏ prorok Izaiá‰
pfiedpovídal narození Mesiá‰e, dal mu
titul „Vládce pokoje“. KdyÏ andûlé ozna-
movali past˘fiÛm na betlémsk˘ch plá-
ních, Ïe se narodil JeÏí‰ Kristus, zpíva-
li: „Sláva na v˘sostech Bohu a na zemi
pokoj mezi lidmi.“ (L 2,14) Uvedené
prorocké v˘roky se na první pohled
zásadnû li‰í od slov samotného JeÏí‰e
Krista: „Nemyslete si, Ïe jsem pfii‰el na
zem uvést pokoj, nepfii‰el jsem uvést
pokoj, ale meã.“ (Mt 10,34) Oba tyto
v˘roky jsou v‰ak v naprostém souladu,
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pokud jim správnû rozumíme. Evange-
lium je poselství míru. KfiesÈanství je
systém, kter˘ mohl pfiinést pokoj, sou-
lad a ‰tûstí celému svûtu,kdyby jej lidé
pfiijali a fiídili se jím. Kristovo náboÏen-
ství spojuje do úzkého bratrského svaz-
ku v‰echny, kdo je pfiijmou. Posláním
Pána JeÏí‰e bylo smífiit ãlovûka s Bo-
hem, a tím i lidi navzájem.Vût‰ina svû-
ta je v‰ak ovládána satanem, úhlavním
nepfiítelem JeÏí‰e Krista. Evangelium
pfiedkládá lidem zásady Ïivota,které se
naprosto li‰í od toho, na co jsou lidé
zvyklí a co se jim líbí, a proto mu od-
porují.Nenávidí ãistotu,která odhaluje
a odsuzuje jejich hfiíchy, pronásledují
a niãí ty,kdo jim pfiedkládají spravedlivé
a svaté poÏadavky BoÏího slova.V tom-
to smyslu – protoÏe pfiedstavená pravda
vyvolává nenávist a odpor – je evange-
lium naz˘váno meãem.

ZKOU·KA VùRNOSTI

Tajemná BoÏí prozfietelnost, která do-
pou‰tí, aby zlí lidé pronásledovali spra-
vedlivé, pÛsobí lidem slabé víry velké
rozpaky. Nûktefií z nich mají dokonce
sklon pfiestat dÛvûfiovat Bohu, protoÏe
dopou‰tí, aby se nejpodlej‰ím lidem
dafiilo dobfie a navíc aby suÏovali a trá-
pili ty nejlep‰í a nejãist‰í.Kladou otázku,
jak mÛÏe spravedliv˘, milosrdn˘ a v‰e-
mohoucí BÛh takovou nespravedlnost
a násilí trpût.Nemáme v‰ak právo klást
takové otázky.BÛh svou lásku prokázal
zcela dostateãnû. Nemáme právo po-
chybovat o jeho dobrotû jen proto, Ïe
nejsme schopni pochopit jednání jeho
prozfietelnosti.Pán JeÏí‰ pfiedvídal,v ja-
k˘ch pochybnostech se budou zmítat

jeho uãedníci v dobách zkou‰ek a ne-
jistoty; proto jim fiekl: „VzpomeÀte si
na slovo,které jsem vám fiekl: Sluha ne-
ní nad svého pána. JestliÏe pronásledo-
vali mne, i vás budou pronásledovat.“
( J 15,20) Pán JeÏí‰ pro nás vytrpûl od
zl˘ch lidí více, neÏ kolik mÛÏe vytrpût
kter˘koli z jeho následovníkÛ.Lidé po-
volaní k tomu,aby zakusili pronásledo-
vání a muãednictví, jdou pouze cestou
drahého BoÏího Syna.

„Pán neotálí splnit svá zaslíbení.“(2
Pt 3,9) Nezapomíná na své dûti a ne-
zanedbává je. PÛsobí, Ïe zlí lidé odhalí
svou pravou povahu, aby Ïádné BoÏí
dítû nemuselo b˘t zmateno. Stejnû tak
se spravedliví dostávají do v˘hnû utrpe-
ní proto, aby byli oãi‰tûni, sv˘m pfiíkla-
dem pfiesvûdãili jiné o pravdivosti víry
a zboÏnosti a sv˘m dÛsledn˘m jedná-
ním odsoudili bezboÏné a nevûfiící.

BÛh dopou‰tí, aby se zl˘m lidem da-
fiilo dobfie a aby projevovali své nepfiá-
telství vÛãi nûmu a – aÏ naplní míru
své nepravosti – aby mohli v‰ichni lidé
sledovat BoÏí spravedlnost a milost
i v tom,aÏ je BÛh bude na konci trestat.
BlíÏí se den BoÏí odplaty, kdy v‰ichni
pfiestupníci BoÏího zákona a pronásle-
dovatelé jeho lidu budou za své ãiny
potrestáni; Pán potrestá kaÏd˘ projev
krutosti a nespravedlnosti vÛãi sv˘m
vûrn˘m, jako kdyby byl spáchán proti
samotnému Kristu.

Pozornost dne‰ních kfiesÈanÛ by mûla
zaujmout je‰tû dal‰í otázka.Apo‰tol Pavel
napsal: „A v‰ichni,kdo chtûjí zboÏnû Ïít
v Kristu JeÏí‰i, zakusí pronásledování.“
(2 Tm 3,12) Proã,jak se zdá,pronásledo-
vání do znaãné míry pfiestalo? Jedinou
odpovûdí je, Ïe se církev pfiizpÛsobila
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mûfiítkÛm svûta, a proto nevzbuzuje ne-
pfiátelství. NáboÏenství, které dnes
bûÏnû sledujeme, nevykazuje ãistotu
a svatost, jíÏ se vyznaãovala kfiesÈanská
víra v dobû JeÏí‰e Krista a apo‰tolÛ. Je
to dÛsledek kompromisÛ s hfiíchem, je
to dÛsledek lhostejnosti vÛãi velk˘m

pravdám zjeven˘m v Písmu, dÛsledek
nedostatku opravdové zboÏnosti mezi
kfiesÈany. Proto je dnes kfiesÈanství ve
svûtû zdánlivû tak populární. Kdyby
znovu oÏila víra a moc prvotní církve,
oÏil by i odpor, a znovu by se rozhofiel
oheÀ pronásledování.
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Apo‰tol Pavel ve svém druhém listu
Tesalonick˘m pfiedpovûdûl velké od-
padnutí, které vyústí v nastolení pa-
peÏské moci. Napsal, Ïe KristÛv den
nenastane, „dokud nedojde ke vzpou-
fie proti Bohu a neobjeví se ãlovûk ne-
pravosti, Syn zatracení. Ten se postaví
na odpor a pov˘‰í se nade v‰ecko, co
má jméno BoÏí nebo ãemu se vzdává
boÏská pocta. Dokonce usedne v chrá-
mu BoÏím a bude se vydávat za Boha.“
Dále apo‰tol upozorÀuje spoluvûfiící,
Ïe „ta nepravost jiÏ pÛsobí“ (2 Te 2,
3.4.7). JiÏ ve své dobû vidûl, jak se do
církve vkrádají bludy, které pfiipravují
pÛdu pro vznik papeÏství.

Poznenáhlu,nejprve pokradmu a v ti-
chosti, pozdûji uÏ zjevnûji, jak nab˘va-
lo na síle a získávalo nadvládu nad
my‰lením lidí,provádûlo „tajemství ne-
pravosti“ své podvodné a rouhavé dílo.
Témûfi nepozorovanû vnikaly pohanské
zvyky do kfiesÈanské církve. Kruté pro-
následování církve od pohanÛ utlumilo
na ãas ochotu k ústupkÛm a pfiizpÛso-
bování.KdyÏ v‰ak pronásledování usta-
lo a kfiesÈanství proniklo do královsk˘ch
palácÛ, vymûnilo skromnou prostotu,
kterou se vyznaãoval Kristus a jeho

apo‰tolové, za okázalost a p˘chu po-
hansk˘ch knûÏí a vládcÛ. Na místo Bo-
Ïích poÏadavkÛ postavilo lidské názory
a tradice. Formální obrácení císafie Kon-
stantina na poãátku ãtvrtého století pfii-
jali kfiesÈané s velk˘m nad‰ením. KdyÏ
svût, formálnû odûn˘ spravedlností,
vstoupil do církve, postupoval jiÏ roz-
klad velmi rychle. Zdánlivû poraÏené
pohanství vlastnû zvítûzilo. Pohanské
my‰lení ovládlo církev. Pohanské nau-
ky, obfiady a povûry byly zapracovány
do vûrouky a bohosluÏby formálních
Kristov˘ch následovníkÛ.

Kompromis mezi pohanstvím a kfies-
Èanstvím vedl k tomu, Ïe se zaãal pro-
sazovat „ãlovûk hfiíchu“, o nûmÏ pro-
roctví pfiedpovûdûlo, Ïe se bude stavût
proti Bohu a vyvy‰ovat se nad nûj.
Obrovská soustava fale‰ného náboÏen-
ství je mistrovsk˘m dílem satanovy
moci – pomníkem jeho úsilí dosed-
nout na trÛn, aby vládl zemi podle své
vÛle.

Satan se kdysi pokusil dosáhnout do-
hody s Kristem.Pfii‰el za BoÏím Synem
na pou‰È poku‰ení, ukázal mu v‰ech-
na království svûta a jejich slávu a na-
bídl mu, Ïe v‰echno odevzdá do jeho
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rukou,uzná-li Kristus nadvládu kníÏete
temnoty. Kristus pokáral opováÏlivého
poku‰itele a pfiinutil ho,aby ode‰el. Sa-
tan v‰ak dosahuje vût‰ích úspûchÛ,svá-
dí-li podobn˘m zpÛsobem lidi.Navádûl
církev, aby hledala pfiízeÀ a podporu
u mocn˘ch tohoto svûta,aby tak získala
svûtské v˘hody a pocty. Tím církev za-
vrhla Krista a zaãala se podfiizovat pfied-
staviteli odpadnutí – fiímskému bisku-
povi.

Podle jednoho z hlavních bodÛ uãe-
ní fiímského katolicismu je papeÏ vidi-
telnou hlavou v‰eobecné Kristovy círk-
ve a je mu svûfiena nejvy‰‰í autorita nad
biskupy a knûÏími na celém svûtû.Kro-
mû toho dostal je‰tû boÏské tituly. Byl
oslovován „Pán BÛh PapeÏ“ a byl pro-
hlá‰en za neomylného (viz Dodatky ã.
1 a 2).VyÏaduje úctu v‰ech lidí. Stejn˘
poÏadavek,kter˘ vyslovil na pou‰ti po-
ku‰ení, klade satan prostfiednictvím
fiímské církve stále, a mnozí lidé jsou
ochotni mu tuto poctu vzdávat.

Lidé,ktefií uctívají a respektují Boha,
reagují na tuto rouhavou opováÏlivost
tak, jako Kristus odpovûdûl na poÏada-
vek lstivého nepfiítele:„Bude‰ se klanût
Hospodinu,svému Bohu,a jeho jediné-
ho uctívat.“ (L 4,8) BÛh ve svém slovu
ani v nejmen‰ím nenaznaãil,Ïe ustano-
vuje nûjakého ãlovûka hlavou církve.
Uãení o papeÏské svrchovanosti je v pfií-
mém rozporu s uãením Písma. PapeÏ
nemÛÏe mít moc nad Kristovou církví,
mÛÏe se jen snaÏit ji uchvátit.

¤ím‰tí katolíci obviÀují protestanty
z kacífiství a ze svévolné odluky od pra-
vé církve. Takové obvinûní v‰ak platí
spí‰e jim. ¤ímská církev odloÏila Kris-
tovu korouhev a opustila „víru, jed-

nou provÏdy odevzdanou BoÏímu li-
du“ ( Ju 3).

Satan dobfie vûdûl, Ïe Písmo lidem
umoÏní odhalit jeho podvody a posta-
vit se mu na odpor.VÏdyÈ i Spasitel svû-
ta odráÏel jeho útoky slovy Písma.Pro-
ti kaÏdému útoku Kristus nastavil ‰tít
vûãné pravdy;bránil se slovy:„Je psáno.“
Proti kaÏdému návrhu protivníka po-
stavil Kristus moudrost a sílu BoÏího
slova. Aby tedy satan udrÏel svou nad-
vládu nad lidmi a utvrdil moc papeÏ-
ského uchvatitele, musel lidi udrÏovat
v neznalosti Písma.Bible vyvy‰uje Boha
a vymezuje lidem jejich místo, proto
musí b˘t jeho svaté pravdy utajeny a po-
tlaãeny. Tento zpÛsob argumentace pfii-
jala i ¤ímská církev. Po staletí bránila
roz‰ifiování Bible;zakazovala lidem Bib-
li ãíst nebo ji dokonce mít doma (viz
Dodatek ã.3). Bezzásadoví knûÏí a pre-
láti sv˘mi v˘klady biblického uãení sle-
dovali jedin˘ cíl: podpofiit vlastní do-
mnûlá práva. Tak se papeÏ stal témûfi
v‰eobecnû uznávan˘m zástupcem Bo-
ha na zemi a osoboval si moc nad círk-
ví i státem.

ZMùNY V DESATERU

Satan odstranil to, co mohlo odhalit je-
ho podvod, a pak uÏ mohl jednat, jak
se mu zlíbilo. Biblická proroctví pfied-
povídala, Ïe se bude „snaÏit zmûnit do-
by a zákon“ (Da 7,25). A o to se také
pokusil. Aby formálnû obrácen˘m po-
hanÛm poskytl náhradu za uctívání
model, a tím usnadnil, aby pfiijali kfies-
Èanství, zavedl postupnû do kfiesÈanské
bohosluÏby uctívání obrazÛ a ostatkÛ.
Nakonec tento systém modlosluÏby za-
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vedly sv˘mi rozhodnutími v‰eobecné
církevní snûmy (viz Dodatek ã. 4).Aby
dokonal znesvûcující dílo, opováÏil se
¤ím vymazat z BoÏího zákona druhé pfii-
kázání,zakazující uctívání obrazÛ a sym-
bolÛ, a rozdûlil desáté pfiikázání, aby
zÛstal zachován jejich poãet.

Ochota ustupovat pohanství otevfiela
cestu k je‰tû vût‰ímu pfiehlíÏení BoÏí au-
tority. Prostfiednictvím neposvûcen˘ch
vÛdcÛ církve satan pozmûnil také ãtvrté
pfiikázání a pokusil se odstranit staro-
bylou sobotu, den, kter˘ BÛh poÏehnal
a posvûtil (Gn 2, 2.3), a na její místo po-
v˘‰it svátek zachovávan˘ pohany jako
„ctihodn˘ den slunce“.Pokus o tuto zmû-
nu nebyl zpoãátku otevfien˘ a zfiejm˘.
V prvních staletích zachovávali sobotu
v‰ichni kfiesÈané. Rozhodnû uctívali Bo-
ha a byli pfiesvûdãeni, Ïe BoÏí zákon je
nezmûniteln˘, proto tak úzkostlivû do-
drÏovali jeho pfiedpisy. Satan v‰ak chyt-
fie pÛsobil prostfiednictvím sv˘ch po-
mocníkÛ, aby dosáhl svého cíle. Aby se
pozornost lidu obrátila k nedûli,byl ten-
to den vyhlá‰en svátkem na poãest Kris-
tova vzkfií‰ení.Vnedûli se pak konaly bo-
hosluÏby. Sobota byla dosud pokládána
za den odpoãinku a byla stále zachová-
vána jako svat˘ BoÏí den.

Je‰tû pfied JeÏí‰ov˘m pfiíchodem
navedl satan Îidy, aby sobotu zatíÏili
nejpfiísnûj‰ími poÏadavky, takÏe se její
zachovávání stalo bfiemenem. Tím si
pfiipravil cestu pro to,ãeho chtûl dosáh-
nout.Pak sobotu postavil do nesprávné-
ho svûtla.Lidé se na ni dívali s opovrÏe-
ním jako na Ïidovské nafiízení. Nedûli
povaÏovali kfiesÈané v‰eobecnû za den
radosti. Satan je pfiitom vedl k tomu,
aby sobotu proÏívali jako den postu, ja-

ko smutn˘ a ponur˘ den, aby tak dali
najevo svÛj odpor k Ïidovství.

Na poãátku ãtvrtého století vydal cí-
safi Konstantin nafiízení, kter˘m vyhlá-
sil nedûli za vefiejn˘ svátek po celé fiím-
ské fií‰i (viz Dodatek ã. 5). Den slunce
uctívali jeho pohan‰tí poddaní a za-
chovávali jej i kfiesÈané.Císafi se zámûr-
nû snaÏil spojit protikladné zájmy po-
hanství a kfiesÈanství. Vymáhali to na
nûm ctiÏádostiví a po moci touÏící bis-
kupové, ktefií pochopili, Ïe budou-li
kfiesÈané i pohané svûtit stejn˘ den,
usnadní se pohanÛm pfiestup ke kfies-
Èanství, a tím vzroste moc a sláva círk-
ve. I kdyÏ mnozí bohabojní kfiesÈané
byli postupnû vedeni k tomu,aby nedû-
li zaãali povaÏovat za den do jisté míry
posvátn˘,pravou sobotu stále pokláda-
li za HospodinÛv svat˘ den a zachová-
vali ji podle ãtvrtého pfiikázání.

Velk˘ podvodník tím své dílo neskon-
ãil.Rozhodl se, Ïe shromáÏdí cel˘ kfies-
Èansk˘ svût pod svÛj prapor a bude jej
ovládat prostfiednictvím svého py‰né-
ho zástupce, kter˘ se v‰ak prohla‰oval
za Kristova zástupce. Svého cíle dosáhl
za pomoci poloviãatû obrácen˘ch po-
hanÛ a ctiÏádostiv˘ch církevních hod-
nostáfiÛ „milujících svût“.âas od ãasu se
konaly velké snûmy,na nichÏ se scháze-
li církevní hodnostáfii z celého kfiesÈan-
ského svûta. Témûfi na kaÏdém snûmu
byla Bohem ustanovená sobota o stupí-
nek sníÏena,zatímco nedûle byla úmûr-
nû tomu pov˘‰ena.Tak se stalo,Ïe nako-
nec kfiesÈané uctívali pohansk˘ svátek
jako BoÏí nafiízení, zatímco biblickou
sobotu prohlásili za pozÛstatek Ïidov-
ství a na ty, kdo ji zachovávali, uvalova-
li církevní tresty.
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BoÏímu odpÛrci se podafiilo vyv˘‰it
se „nade v‰ecko,co má jméno BoÏí nebo
ãemu se vzdává boÏská pocta“ (2 Te
2,4).OdváÏil se zmûnit to pfiikázání Bo-
Ïího zákona, které trvale lidstvu pfiipo-
míná pravého a Ïivého Boha.âtvrté pfii-
kázání pfiedstavuje Boha jako Stvofiitele
nebe a zemû,a tím ho odli‰uje od v‰ech
neprav˘ch bohÛ. BÛh posvûtil a oddû-
lil sedm˘ den jako den odpoãinku pro
ãlovûka právû proto, aby mu pfiipomí-
nal skuteãnost stvofiení.Mûl lidem pro-
vÏdy pfiedstavovat Boha jako zdroj Ïi-
vota, pfiedmût úcty a uctívání. Satan se
snaÏí odvést ãlovûka od vûrnosti Bohu
a od poslu‰nosti BoÏího zákona, proto
je jeho úsilí namífieno pfiedev‰ím proti
tomu pfiikázání, které ukazuje Boha ja-
ko Stvofiitele.

Protestanté nyní tvrdí, Ïe Kristovo
zmrtv˘chvstání v nedûli uãinilo z nedû-
le kfiesÈanskou sobotu. Písmo v‰ak pro
nûco takového neposkytuje Ïádn˘ dÛ-
kaz. JeÏí‰ Kristus ani jeho apo‰tolové
tento den nesvûtili. Zachovávání nedûle
jako kfiesÈanského zfiízení má svÛj pÛ-
vod v oné „tajemné síle nepravosti“ (2
Te 2,7), která zaãala pÛsobit jiÏ za dnÛ
apo‰tola Pavla. Kdy a jak uznal Pán ten-
to v˘plod papeÏství? MÛÏeme opravdu
odÛvodnit zmûnu, kterou Písmo nezná?

CÍRKEV ODCHÁZÍ „NA POU·Ë“

V ‰estém století bylo papeÏství jiÏ pevnû
nastoleno. Za své sídlo si zvolilo císafi-
ské mûsto a fiímsk˘ biskup se prohlásil
za hlavu celé církve.Pohanství ustoupi-
lo a bylo nahrazeno papeÏstvím. Drak
dal ‰elmû „svou sílu i trÛn i velikou
moc“ (Zj 13,2) (viz Dodatek ã. 6). Pak

zaãalo období papeÏského útlaku trva-
jící 1260 let, jak to pfiedpovûdûla pro-
roctví knihy Daniel a Zjevení (Da 7,25;
Zj 13,5-7). KfiesÈané se museli rozhod-
nout:buì se vzdají své ãistoty a pfiijmou
zpohan‰tûlé obfiady a bohosluÏbu,ane-
bo je ãeká doÏivotní Ïaláfi, smrt na mu-
ãidlech, na hranici nebo na popravi‰ti
pod katovou sekerou. Zaãala se plnit
JeÏí‰ova slova: „Zradí vás i va‰i rodiãe,
bratfii,pfiíbuzní a pfiátelé a nûktefií z vás
budou zabiti. A v‰ichni vás budou ne-
návidût pro mé jméno.“ (L 21, 16.17)
Znovu zaãalo pronásledování vûrn˘ch,
které bylo je‰tû zbûsilej‰í neÏ ta pfied-
chozí. Svût se stal velk˘m boji‰tûm. Po
staletí nalézala Kristova církev útoãi‰tû
v ústraní a ve skr˘‰ích. Prorok to pfied-
povûdûl slovy: „Îena pak uprchla na
pou‰È,kde jí BÛh pfiipravil útoãi‰tû,aby
tam o ni bylo postaráno po tisíc dvû stû
‰edesát dní.“ (Zj 12,6)

Nástup fiímské církve k moci zname-
nal poãátek doby temna. Tato temnota
houstla s postupující rozpínavostí círk-
ve. Z Krista – jako „pravého základu“ –
byla víra pfienesena na fiímského pape-
Ïe. Místo aby lidé vûfiili v BoÏího Syna
a oãekávali od nûho odpu‰tûní hfiíchÛ
a vûãnou záchranu, vzhlíÏeli k papeÏi,
ke knûÏím a prelátÛm, kter˘m papeÏ
udûlil urãitou moc. Církev uãila, Ïe pa-
peÏ je pro ãlovûka pozemsk˘ prostfied-
ník, a ãlovûk se tedy k Bohu mÛÏe pfii-
blíÏit pouze jeho prostfiednictvím; pa-
peÏ také stojí na BoÏím místû, a lidé jej
proto musí bezpodmíneãnû poslou-
chat. Neuposlechnutí jeho poÏadavkÛ
bylo dostateãn˘m dÛvodem, aby na
pfiestupníky byly uvaleny nejpfiísnûj‰í
tûlesné i duchovní tresty. Tak byla po-
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zornost lidí odvrácena od Boha k omyl-
n˘m,bloudícím a krut˘m lidem,a je‰tû
hÛfie, k samému kníÏeti temnoty, kter˘
skrze nû projevoval svou moc.Hfiích se
zahalil do roucha svatosti. Kdykoli je
Písmo zatlaãeno do pozadí a ãlovûk zaã-
ne povaÏovat sebe za nejvy‰‰í autoritu,
mÛÏeme oãekávat jen podvod, klam
a nepravost. S vyvy‰ováním lidsk˘ch
nafiízení a tradic pfiichází úpadek,kter˘
se projevuje vÏdy, kdyÏ lidé opomíjejí
BoÏí zákon.

Pro Kristovu církev nastalo velmi ne-
bezpeãné období. Skuteãnû vûrn˘ch ná-
sledovníkÛ Pána JeÏí‰e zÛstalo málo.
I kdyÏ tu vÏdycky byli svûdkové pravdy,
v urãit˘ch dobách se zdálo, Ïe bludy
a povûry naprosto zvítûzí a Ïe pravé ná-
boÏenství ze svûta zmizí.Evangelium upa-
dalo do zapomnûní, ale náboÏensk˘ch
obfiadÛ pfiib˘valo a lidé byli zatûÏováni
bfiemenem pfiísn˘ch poÏadavkÛ.

Pfiedstavitelé církve lidem v‰tûpovali
nejen to, aby vzhlíÏeli k papeÏi jako ke
svému zástupci pfied Bohem, ale také
aby vûfiili,Ïe se mohou oãistit od hfiíchu
sv˘mi vlastními zásluhami. Daleké pou-
ti, kající skutky, uctívání ostatkÛ, budo-
vání kostelÛ, kaplí a oltáfiÛ, placení vel-
k˘ch pfiíspûvkÛ církvi – tyto a spoustu
dal‰ích podobn˘ch úkolÛ ukládali lidem
a tvrdili, Ïe tak usmífií BoÏí hnûv a získa-
jí BoÏí pfiízeÀ – jako by BÛh byl jako ãlo-
vûk, zlobil se pro malichernost a dal se
usmífiit dary nebo kajícími skutky.

I kdyÏ vládla nefiest,a to i mezi pfied-
staviteli fiímské církve, zdálo se, Ïe vliv
církve stále roste.Koncem osmého sto-
letí zaãali zastánci papeÏství tvrdit, Ïe
v prvních staletích mûli fiím‰tí bisku-
pové stejnou duchovní moc, jakou ma-

jí nyní.Toto tvrzení potfiebovali ov‰em
je‰tû doloÏit nûjak˘m autoritativním
dokladem. K tomu je navedl „otec lÏi“.
Mni‰i vyhotovili padûlky star˘ch spisÛ.
Najednou se objevila usnesení dávn˘ch
koncilÛ, která do té doby nikdo nikdy
nevidûl,a dokládala,Ïe svrchovaná moc
papeÏe trvá jiÏ od nejranûj‰ích dob.Cír-
kev, která odmítla pravdu, tyto podvr-
hy ochotnû uznala (viz Dodatek ã. 7).

Malá skupina vûrn˘ch, ktefií „stavûli
na pravém základu“ (1 K 3,10.11), byla
zmatena, kdyÏ sledovala, jak smetí fa-
le‰ného uãení mafií BoÏí dílo. Nûktefií
z nich – podobnû jako stavitelé jeruza-
lémsk˘ch hradeb za dnÛ Nehemiá‰e –
fiíkali:„Síla nosiãÛ je podlomena,v‰ude
jsou hromady sutin, nejsme schopni
hradby dostavût.“ (Neh 4,4) Unaveni
dlouh˘m bojem proti perzekuci, pod-
vodÛm, zlu a v‰em ostatním pfiekáÏ-
kám,které mohl vymyslet jen satan,aby
mafiil jejich dílo, ztratili nûktefií z vûr-
n˘ch stavitelÛ odvahu.Aby mûli pokoj
a zajistili své majetky i Ïivoty, odvrátili
se od pravého základu. Jiní se v‰ak pro-
následování nezalekli a nebojácnû pro-
hla‰ovali:„Nebojte se jich,pamatujte na
Panovníka velikého a budícího bázeÀ.“
(Neh 4,8) Pokraãovali v díle s meãem
po boku (Ef 6,17).

Stejná nenávist a odpor vÛãi pravdû
naplÀuje BoÏí nepfiátele v kaÏdé dobû
a také od BoÏích sluÏebníkÛ se vyÏadu-
je stejná bdûlost a vûrnost. Slova, která
JeÏí‰ Kristus fiekl prvním uãedníkÛm,
platí i jeho následovníkÛm na konci
ãasu: „Co vám fiíkám, fiíkám v‰em: Bdû-
te!“ (Mk 13,37)

Zdálo se, Ïe temnota houstne. Uctí-
vání model se stalo zcela bûÏnou, ru-
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tinní záleÏitostí. Pfied obrazy byly roz-
svûcovány svíãky, lidé se k nim modlili.
·ífiily se naprosto nesmyslné povûry
a zvyky. Povûry ovládly mysl lidí do té
míry, Ïe zdánlivû úplnû potlaãily zdra-
v˘ rozum. Také knûÏí a biskupové se
oddávali zábavám, propadli smyslnosti
a zkaÏenosti. Dalo se jen ãekat, Ïe lid,
kter˘ od nich oãekával vedení,upadne
do nevûdomosti a zkázy.

PapeÏská dom˘‰livost postoupila
o dal‰í krok, kdyÏ v jedenáctém století
papeÏ ¤ehofi VII. vyhlásil dokonalost
fiímské církve.Vprohlá‰ení,které vydal,
tvrdil, Ïe církev se nikdy nem˘lila a ni-
kdy se nezm˘lí, jak to údajnû slibuje
Písmo. Písmo v‰ak nic takového netvr-
dí.Py‰n˘ papeÏ si zároveÀ osoboval prá-
vo sesazovat panovníky a prohlásil, Ïe
jeho rozhodnutí nemÛÏe nikdo zmû-
nit, on v‰ak má právo zvrátit rozhod-
nutí v‰ech (viz Dodatek ã. 8).

Pfiíkladnou ukázkou tyranské pova-
hy tohoto obhájce neomylnosti je jeho
jednání s nûmeck˘m císafiem Jindfii-
chem IV. ProtoÏe se opováÏil nerespek-
tovat autoritu ¤íma,papeÏ prohlásil,Ïe
jej vyluãuje z církve a sesazuje z trÛnu.
Jindfiich se obával pohrÛÏek, Ïe bude
opu‰tûn sv˘mi kníÏaty, která papeÏÛv
vyslanec podnûcoval ke vzpoufie, a po-
vaÏoval proto za nezbytné se s ¤ímem
usmífiit. V doprovodu své manÏelky
a jednoho vûrného sluhy pfiekroãil
uprostfied zimy Alpy, aby se pfied pa-
peÏem pokofiil. KdyÏ dorazil k zámku,
kde se ¤ehofi usídlil,uvedli ho bez jeho
prÛvodcÛ do vnûj‰ího nádvofií a tam ho
v kruté zimû, s nepokrytou hlavou, bo-
s˘ma nohama a v chatrn˘ch ‰atech ne-
chali ãekat, aÏ papeÏ svolí, Ïe pfied nûj

smí pfiedstoupit.Teprve po tfiech dnech,
které Jindfiich strávil v postu a u zpovû-
di,se papeÏ rozhodl,Ïe mu odpustí.Pod-
mínil to ov‰em tím,Ïe císafi vyãká,dokud
mu papeÏ nedovolí pfievzít vladafiské
Ïezlo. Povzbuzen˘ tímto vítûzstvím, za-
ãal ¤ehofi prohla‰ovat, Ïe je jeho po-
vinností krotit p˘chu králÛ.

V jakém protikladu je p˘cha tohoto
veleknûze s pokorou a laskavostí Pána
JeÏí‰e,kter˘ stojí u dvefií lidského srdce
a prosí,aby mohl vstoupit a pfiinést od-
pu‰tûní a pokoj, a kter˘ uãil své uãed-
níky: „Kdo chce b˘t mezi vámi první,
buì va‰ím otrokem.“ (Mt 20,27)

ROZMNOÎOVÁNÍ BLUDÒ

V následujících staletích docházelo
k dal‰ímu rozmnoÏování bludÛ v uãení
fiímské církve. Je‰tû pfied vznikem pa-
peÏství vzbuzovalo uãení pohansk˘ch
filozofÛ pozornost a ovlivÀovalo církev.
Mnozí domnûle obrácení kfiesÈané i na-
dále lpûli na zásadách pohanské filozo-
fie. Sami ji dále studovali a naléhali i na
ostatní, aby ji pouÏívali jako prostfiedku
pro ‰ífiení vlivu mezi pohany. Tím se do
kfiesÈanské vûrouky dostaly závaÏné blu-
dy.Mezi nimi zaujala pfiední místo nauka
o pfiirozené nesmrtelnosti ãlovûka a ne-
smrtelnosti jeho vûdomí. Toto fale‰né
pohanské uãení se stalo základem, na
nûmÏ ¤ím vybudoval vz˘vání svat˘ch
a uctívání Panny Marie. Z nûho vzniklo
také bludné uãení o vûãn˘ch mukách
hfií‰níkÛ v pekle, které papeÏství záhy
vneslo do vûrouky.

Tak byla pfiipravena cesta pro zave-
dení dal‰ího pohanského v˘myslu,kte-
r˘ ¤ím naz˘vá oãistcem a jejÏ pouÏívá
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k zastra‰ování dÛvûfiiv˘ch a povûrãi-
v˘ch lidí. Toto bludné uãení tvrdí, Ïe
existuje jakési místo útrap,kde du‰e li-
dí, ktefií si nezaslouÏí vûãné zatracení,
musí pykat za své hfiíchy, a odtud bu-
dou vpu‰tûni do nebe, aÏ se od sv˘ch
hfiíchÛ oãistí (viz Dodatek ã. 9).

¤ím potfieboval je‰tû dal‰í vynález,
aby mohl tûÏit ze strachu a ‰patností
sv˘ch pfiívrÏencÛ. Tímto v˘myslem bylo
uãení o odpustcích. ¤ím sliboval plné
odpu‰tûní hfiíchÛ,a to minul˘ch,pfiítom-
n˘ch i budoucích, a osvobození od utr-
pení a trestÛ v‰em, kdo se zúãastní taÏe-
ní a válek za roz‰ífiení pozemské vlády
papeÏe, kdyÏ budou trestat jeho nepfiá-
tele a hubit v‰echny,kdo se odvaÏují upí-
rat mu duchovní nadvládu. KnûÏí uãili
lid,Ïe dají-li církvi peníze,mohou se zba-
vit hfiíchÛ a mohou také vysvobodit du-
‰e sv˘ch zemfiel˘ch pfiátel,které byly od-
souzeny k muãení v plamenech. Takto
¤ím plnil své pokladnice a vydrÏoval
svou nádheru, pfiepych a nefiestn˘ zpÛ-
sob Ïivota lidí, ktefií o sobû prohla‰ovali,
Ïe jsou zástupci Pána, kter˘ nemûl kam
sloÏit hlavu (viz Dodatek ã.10).

Obfiad veãefie Pánû,kter˘ popisuje Pís-
mo,byl nahrazen modlosluÏebnou obûtí
pfii m‰i. KnûÏí pfiedstírali, Ïe sv˘m ne-
smysln˘m mumláním promûÀují obyãej-
n˘ chléb a víno ve skuteãné „tûlo a krev
JeÏí‰e Krista“(Kardinál Wiseman, Skuteã-
ná pfiítomnost tûla a krve na‰eho Pána
JeÏí‰e Krista v poÏehnané eucharistii,do-
kázaná z Písem, kap. 8, odd. 3, odst. 26).
S rouhavou opováÏlivostí vefiejnû prohla-
‰ovali,Ïe mají moc tvofiit Boha,Stvofiitele
v‰ech vûcí.Od kfiesÈanÛ pak pod trestem
smrti vyÏadovali, aby vyznávali víru
v tento blud, kter˘ uráÏí Boha. Mnozí to

odmítli, a byli odsouzeni k smrti (viz
Dodatek ã.11).

Ve tfiináctém století byl zfiízen nej-
stra‰nûj‰í ze v‰ech nástrojÛ papeÏství –
inkvizice. Pfiedstavitele církevní hierar-
chie k tomu navedl sám kníÏe zla. Pfii
jejich tajn˘ch poradách ovládal jejich
zkaÏenou mysl satan a jeho andûlé, za-
tímco nevidûn stál uprostfied nich BoÏí
andûl,kter˘ zaznamenával jejich hrÛzná
usnesení a zapisoval stra‰né ãiny,o kte-
r˘ch se lidé nemûli nikdy dovûdût. „Ve-
lik˘ Babylón“ byl „opojen krví svat˘ch“.
Zohavená tûla miliónÛ muãedníkÛ vo-
lala k Bohu,aby nad touto odpadlickou
mocí vykonal pomstu.

PapeÏství se stalo krutovládcem svû-
ta. Králové a císafiové se podrobovali
nafiízením fiímského papeÏe. Zdálo se,
Ïe papeÏ rozhoduje o ãasném i vûã-
ném osudu lidí. Po staletí vût‰ina kfies-
ÈanÛ pfiijímala uãení ¤íma v plném roz-
sahu a bez v˘hrad, uctivû konala jeho
obfiady a zachovávala jeho svátky, ctila
a ‰tûdfie podporovala jeho knûze. ¤ím-
ská církev nedosáhla nikdy vût‰í dÛ-
stojnosti, velkoleposti a moci.

Av‰ak „poledne papeÏství bylo pÛl-
nocí svûta“ ( J. A. Wylie, Dûjiny protes-
tantismu, díl 1, kap. 4). Nejen prostí li-
dé, ale ani knûÏí témûfi vÛbec neznali
BoÏí slovo.Pfiedstavitelé církve – tak ja-
ko kdysi farizeové – nenávidûli svûtlo,
které odhalovalo jejich hfiíchy. KdyÏ se
jim podafiilo odstranit BoÏí zákon, kter˘
je mûfiítkem spravedlnosti, získali neo-
mezenou moc a zcela propadli nefiest-
nému Ïivotu.Vládl klam a podvod,hra-
bivost a prostopá‰nost. Lidé se ne‰títili
Ïádného zloãinu,aby dosáhli bohatství
nebo postavení.Paláce papeÏÛ a prelátÛ

43(58-60)



byly místem nejohavnûj‰ích smilstev.
Nûktefií z papeÏÛ se dopustili tak od-
porn˘ch zloãinÛ, Ïe se je svût‰tí vládci
snaÏili sesadit jako netvory, jejichÏ ‰pat-
nost jiÏ nelze trpût. Po staletí nezazna-
menala Evropa pokrok ve vûdách a umû-
ní – civilizaãní rozvoj jako by se zastavil.
KfiesÈanstvo bylo ochromeno morálnû
i intelektuálnû.

Stav, v jakém se nacházel svût pod
fiímskou nadvládou, byl stra‰n˘m napl-

nûním slov proroka Ozeá‰e: „MÛj lid
zajde, protoÏe odmítá poznání. Ty jsi
zavrhl poznání a já zavrhnu tebe... Za-
pomnûls na zákon svého Boha; i já za-
pomenu na tvé syny. Není vûrnost ani
milosrdenství ani poznání Boha v zemi.
Kletby a pfietváfika, vraÏdy a krádeÏe
a cizoloÏství se rozmohly, krveprolití
stíhá prolitou krev.“ (Oz 4,6.1.2) Tako-
vé následky pfiineslo odmítnutí BoÏího
slova.
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Temno,které zahalilo zemi bûhem dlou-
hé doby papeÏské nadvlády, nemohlo
zcela zastfiít svûtlo pravdy.VkaÏdé dobû
tu byli lidé, ktefií svûdãili o Bohu, vûfiili
v JeÏí‰e Krista jako jediného prostfied-
níka mezi Bohem a ãlovûkem,pokláda-
li Bibli za jediné pravidlo Ïivota a svûtili
pravou sobotu.Za co v‰echno svût vdû-
ãí tûmto lidem, to se jejich potomci ni-
kdy nedozvûdí. Nepfiátelé je upalovali
jako kacífie, zpochybÀovali jejich po-
hnutky, oãerÀovali jejich povahu, niãili
nebo pfiekrucovali jejich spisy. Pfiesto
tito svûdkové zÛstali po dlouhá léta pev-
ní a uchovávali ryzí víru jako svaté dû-
dictví pro dal‰í generace.

Dûjiny BoÏího lidu bûhem staletí tem-
na jsou zapsány v nebi, lidské záznamy
jim v‰ak vûnují málo pozornosti.Nûko-
lik zmínek o vûrn˘ch BoÏích následov-
nících poskytují Ïaloby jejich pronásle-
dovatelÛ. ¤ím se snaÏil potlaãit kaÏd˘
náznak nesouhlasu se sv˘m uãením ne-
bo rozhodnutími. SnaÏil se zniãit v‰ech-
no,co povaÏoval za kacífiské,aÈ ‰lo o li-
di nebo spisy. I mal˘ náznak nedÛvûry

nebo pochybnosti o pravdivosti pa-
peÏsk˘ch dogmat staãil k tomu, aby
ãlovûk riskoval svÛj Ïivot, bez ohledu
na to, zda byl chud˘ ãi bohat˘, prost˘
ãi vysoce postaven˘.¤ím se také snaÏil
odstranit záznamy o krutostech, kte-
r˘ch se dopou‰tûl vÛãi v‰em, kdo se
mu odváÏili odporovat. Koncily nafiídi-
ly,Ïe musejí b˘t zniãeny v‰echny knihy
a spisy,které takové záznamy obsahují.
Pfied vynalezením tisku existovalo jen
málo knih a pokud byly,nedaly se dob-
fie uchovávat. TûÏko se dalo ¤ímu za-
bránit, aby svÛj zámûr neprovedl.

Îádné spoleãenství vûfiících v dosa-
hu moci ¤íma se nemohlo dlouho tû‰it
svobodû svûdomí. Jakmile papeÏství
získalo moc,snaÏilo se tvrdû zasáhnout
proti kaÏdému,kdo odmítal uznat jeho
nadvládu.Tak se jeho moci poddali po-
stupnû v‰ichni kfiesÈané.

K¤ESËANSTVÍ V BRITÁNII

Ve Velké Británii zapustilo kfiesÈanství
kofieny velmi záhy. Evangelium, které
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Britové pfiijali v prvních staletích, ne-
bylo nakaÏené fiímsk˘m odpadlic-
tvím. Jedin˘m darem z ¤íma pro Brity
bylo pronásledování vedené pohan-
sk˘mi císafii, které dosáhlo aÏ k tûmto
vzdálen˘m bfiehÛm. Mnozí kfiesÈané
prchali pfied pronásledováním z An-
glie do Skotska, odkud byla pravda
pfienesena do Irska. Ve v‰ech tûchto

zemích ji lidé radostnû pfiijímali (viz
Dodatek ã.12).

KdyÏ Británii obsadili Sasové, pfie-
vládlo v zemi pohanství.Dobyvatelé ne-
byli ochotni nechat se pouãovat sv˘mi
otroky.KfiesÈané museli hledat útoãi‰tû
v nepfiístupn˘ch horách a moãálech.
Svûtlo – na ãas skryté – v‰ak nepfiesta-
lo svítit. Ve Skotsku zazáfiilo o sto let

Z iniciativy klá‰terního spoleãenství na ostrovû Iona, jeÏ bylo zaloÏeno v ro-

ce 563, se misijní pÛsobení roz‰ífiilo nejen do Skotska, ale i do Anglie,

Nûmecka, ·v˘carska a Itálie.

PÛsobení valdensk˘ch sahá pfies cel˘ stfiedovûk aÏ do novovûku, protoÏe ka-

tolíkÛm se nepodafiilo sv˘m pronásledováním zniãit spoleãenství Ïijící pod

ochranou vysok˘ch alpsk˘ch ‰títÛ v údolí Piemonte.
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pozdûji s takov˘m jasem, Ïe osvítilo
i vzdálené zemû. Z Irska vy‰el zboÏn˘
Columba. S nûkolika spolupracovníky
shromáÏdil rozpt˘lené vûfiící na osa-
mûlém ostrovû Iona, kter˘ se stal cent-
rem jeho misijního pÛsobení. Mezi je-
ho evangelisty byl také ãlovûk, kter˘
zachovával biblickou sobotu, a tak se
pravda o sobotû dostala do ‰ir‰ího po-
vûdomí. Na ostrovû Iona byla zaloÏena
‰kola, ze které vycházeli misionáfii ne-
jen do Skotska a Anglie,ale i do Nûmec-
ka, ·v˘carska a dokonce i do Itálie.

¤ím se v‰ak zamûfiil na Británii a roz-
hodl se, Ïe ji dostane pod svou vládu.
V ‰estém století se tam vypravili fiím‰tí
misionáfii, aby obrátili pohanské Sasy.
Zpupní barbafii je ochotnû pfiijali a misi-
onáfiÛm se podafiilo pfiimût tisíce SasÛ
k tomu, aby pfiijali fiímské náboÏenství.
Bûhem svého pÛsobení se vyslanci ¤íma
a obrácení Sasové setkávali s pÛvodní-
mi kfiesÈany.Zjistili,Ïe se zásadnû li‰í.PÛ-
vodní kfiesÈané byli prostí a skromní, je-
jich povahy, uãení a zvyky odpovídaly
Písmu, zatímco misionáfii a jejich násle-
dovníci vûfiili povûrám, chovali se nadu-
tû a okázale. ¤ímsk˘ vyslanec poÏadoval,
aby pÛvodní kfiesÈanské sbory uznaly
svrchovanost fiímského veleknûze. Bri-
tové nevzru‰enû odpovûdûli, Ïe chtûjí
milovat v‰echny lidi, Ïe v‰ak papeÏ není
oprávnûn vládnout nad církví a Ïe mu
mohou prokazovat jen takovou pod-
danost jako kaÏdému jinému Kristovu
následovníku. ¤ím se je‰tû nûkolikrát
pokusil pfiimût je k poslu‰nosti. Tyto
skromné kfiesÈany pfiekvapila zpupnost
fiímsk˘ch vyslancÛ – jejich odpovûdí
v‰ak vÏdy bylo, Ïe neznají jiného mistra
neÏ Krista. Nato papeÏství ukázalo svoji

pravou tváfi. ¤ímsk˘ legát prohlásil:
„Nechcete-li pfiijmout bratry, ktefií vám
pfiiná‰ejí pokoj, setkáte se s nepfiáteli,
ktefií vám pfiinesou válku.Nechcete-li se
spojit s námi, abychom ukázali SasÛm
cestu Ïivota, dostanete od nich smrtel-
nou ránu.“ ( J. H. Merle D’Aubigné, Dû-
jiny reformace ‰estnáctého století,sv.17,
kap. 2) Nebyly to plané pohrÛÏky.
Svûdkové biblické víry zakusili, co jsou
to války, intriky a podvody, dokud neby-
ly sbory pÛvodních kfiesÈanÛ v Británii
zniãeny nebo donuceny podfiídit se pa-
peÏské moci.

V zemích, kam nesahala moc ¤íma,
Ïily po staletí skupiny kfiesÈanÛ, které
zÛstaly témûfi nedotãeny papeÏskou
zkaÏeností. Byly v‰ak obklopeny po-
hanstvím a v prÛbûhu staletí je ovliv-
nily pohanské bludy.Pokládali v‰ak stá-
le Bibli za jediné pravidlo víry a zÛstá-
vali vûrni mnoha jejím zásadám. Vûfiili
v nemûnnost BoÏího zákona a svûtili
sobotu podle ãtvrtého pfiikázání. Kfies-
Èanské sbory, které uchovávaly tuto ví-
ru a Ïily podle ní, pÛsobily ve stfiední
Africe a mezi Armény v Asii.

VALDEN·TÍ

Mezi tûmi, kdo dokázali papeÏské mo-
ci vzdorovat nejrozhodnûji, vynikli val-
den‰tí. Právû v zemi, kde mûlo papeÏ-
ství své hlavní sídlo, se projevil nejod-
hodlanûj‰í odpor proti jeho bludÛm
a zkaÏenosti. Po staletí si sbory v Pie-
montu udrÏely svou nezávislost. Na-
konec v‰ak pfii‰la doba, kdy ¤ím trval
na tom, Ïe se musí podfiídit. Po neús-
pû‰n˘ch bojích proti fiímské tyranii
uznali vedoucí tûchto sborÛ s nechutí
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nadvládu moci, které se zdánlivû pod-
robil cel˘ svût.Nûktefií z nich se v‰ak od-
mítli podfiídit moci papeÏÛ nebo prelá-
tÛ. Byli odhodláni zÛstat vûrni Bohu
a uchovat si ryzost a prostotu víry. Do-
‰lo k rozdûlení. Ti, kdo se drÏeli prvot-
ní víry, se oddûlili.Nûktefií z nich opus-
tili rodné Alpy a vztyãili prapor pravdy
v jin˘ch zemích. Jiní se uch˘lili do od-
lehl˘ch roklin a do skalních tvrzí v ho-
rách a tam svobodnû uctívali Boha.

Víra,kterou po staletí uchovávali a ‰í-
fiili valden‰tí, se podstatnû li‰ila od fa-
le‰ného uãení ¤íma. Jejich náboÏenské
uãení vycházelo z Písma, z pravé kfies-
Èanské vûrouky. Tito chudí zemûdûlci,
Ïijící v ústraní, odlouãení od svûta –
u sv˘ch stád a na sv˘ch vinicích, s ni-
miÏ byli spjati kaÏdodenní tûÏkou prací
– nedospûli k pravdû vlastním zápa-
sem s bludy odpadlé církve.Neobjevili
nûjakou novou víru. Jejich víra byla dû-
dictvím po otcích. Zápasili o „víru, jed-
nou provÏdy odevzdanou BoÏímu lidu“
( Ju 3). „Církev na pou‰ti“, a nikoli na-
dutá knûÏská hierarchie trÛnící v hlav-
ním mûstû tehdej‰ího svûta,byla pravou
Kristovou církví, stráÏcem pokladu
pravdy,kter˘ BÛh svûfiil svému lidu,aby
jej pfiedal svûtu.

K hlavním pfiíãinám,které vedly k od-
luce pravé církve od ¤íma,patfiila nená-
vist ¤íma k biblické sobotû. PapeÏská
moc opovrhla pravdou, jak to pfiedpo-
vûdûla biblická proroctví. BoÏí zákon
za‰lapala do prachu a do popfiedí dala
lidské tradice a zvyklosti. Církve, které
se podfiídily papeÏské nadvládû, byly
brzy donuceny k uctívání nedûle jako
dne odpoãinku. V záplavû bludÛ a po-
vûr byli mnozí tak zmateni – a to i pra-

ví BoÏí následovníci –,Ïe sice svûtili so-
botu, ale nepracovali ani v nedûli. ¤ím
se s tím ov‰em nespokojil. PoÏadoval
nejen, aby svûtili nedûli, ale také aby
zneuctívali sobotu.Hrozil nejostfiej‰ími
slovy tûm, kdo se opováÏí zachovávat
sobotu.Pouze únik z moci ¤íma umoÏ-
nil nûkter˘m, Ïe mohli neru‰enû plnit
poÏadavky BoÏího zákona (viz Doda-
tek ã.13).

Valden‰tí byli v Evropû mezi první-
mi, kdo mûli pfieklad Písma svatého
(viz Dodatek ã.14). JiÏ nûkolik staletí
pfied reformací vlastnili v rukopisech
pfieklad Bible ve svém matefiském jazy-
ce. Mûli pfiístup k ryzí a nefal‰ované
pravdû, a proto se stali terãem nená-
visti a pronásledování. Prohla‰ovali, Ïe
fiímská církev je odpadl˘m Babylónem
z knihy Zjevení a s nasazením vlast-
ních ÏivotÛ ãelili její zkaÏenosti. Pod
tlakem dlouhotrvajícího pronásledová-
ní uãinili nûktefií ústupky ve vífie a po-
stupnû upou‰tûli od zásad, jiní se v‰ak
pevnû drÏeli pravdy.Ve staletích temna
a odpadlictví to byli valden‰tí,kdo popí-
rali svrchovanost ¤íma,odmítali uctívá-
ní obrazÛ jako modlosluÏbu a zachová-
vali pravou sobotu. Svou víru uchovali
i v dobách nejtûÏ‰ího pronásledování.
Aãkoli byli ohroÏováni savojsk˘mi
zbranûmi a fiímsk˘mi muãícími nástro-
ji, stáli neochvûjnû za BoÏím slovem
a za BoÏí ctí.

Za mohutn˘mi horsk˘mi valy – úto-
ãi‰tûm pronásledovan˘ch a utlaãova-
n˘ch ve v‰ech dobách – na‰li valden‰tí
úkryt. Právû zde udrÏovali svûtlo prav-
dy osvûcující temnotu stfiedovûku.Zde
svûdkové pravdy uchovali po tisíc let
starou víru.
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BÛh pfiipravil pro svÛj lid velkolep˘
chrám. Jeho mohutnost odpovídá ve-
likosti pravdy, kterou stfieÏili. Hory se
staly pro vûrné vyhnance symbolem
Hospodinovy nemûnné spravedlnos-
ti. Ukazovali sv˘m dûtem na vrcholy
tyãící se nad nimi v majestátné dÛstoj-
nosti a vyprávûli jim o Bohu,„u nûhoÏ
není promûny ani stfiídání svûtla a stí-
nu“ ( Jk 1,17) a jehoÏ slovo je trvalé ja-
ko nemûnné hory. BÛh stvofiil hory
a dal jim jejich stabilitu. Jen BoÏí ruka
jimi mÛÏe pohnout z místa. Podobnû
BÛh ustanovil svÛj zákon, základ své
vlády na nebi i na zemi. âlovûk svou
rukou mÛÏe „sáhnout“ na své bliÏní
a zmafiit jejich Ïivot, lidská ruka v‰ak
nemÛÏe vyrvat hory ze základÛ a vrh-
nout je do mofie, stejnû jako nemÛÏe
zmûnit pfiikázání BoÏího zákona nebo
zmafiit jedin˘ z BoÏích slibÛ lidem,kte-
fií plní jeho vÛli. BoÏí sluÏebníci mají
tak vûrnû zachovávat BoÏí zákon, jak
stálé jsou hory.

Hory, lemující hluboká údolí,byly stá-
l˘mi svûdky BoÏí stvofiitelské moci a tr-
valou pfiipomínkou jeho péãe a ochrany.
Poutníci, ktefií v nich na‰li útoãi‰tû, se
tyto tiché symboly Hospodinovy pfií-
tomnosti nauãili milovat.NestûÏovali si
na svÛj nesnadn˘ údûl,nikdy nebyli na
horsk˘ch samotách osamoceni. Dûko-
vali Bohu, Ïe jim pomohl skr˘t se pfied
hnûvem a krutostí lidí a byli rádi,Ïe ho
mohou svobodnû uctívat. KdyÏ je ne-
pfiátelé pronásledovali, poskytly jim
hory ãasto bezpeãnou ochranu. Z ne-
jednoho strmého útesu znûly jejich
písnû, kter˘mi chválili Boha, a fiímská
vojska nemohla jejich chvalozpûvy
umlãet.

V¯CHOVA DAL·ÍCH GENERACÍ

ZboÏnost tûchto Kristov˘ch následov-
níkÛ byla ãistá a prostá. Pravdy si ceni-
li více neÏ domÛ a pÛdy, více neÏ pfiá-
tel, pfiíbuzn˘ch, dokonce více neÏ
vlastního Ïivota. Usilovali o to, aby si
tyto zásady osvojily i dal‰í generace.
Od nejranûj‰ího vûku uãili své dûti
znát Písmo a vedli je, aby úzkostlivû pl-
nily poÏadavky BoÏího zákona. Opisy
Bible byly vzácností, proto se textÛm
Písma uãili nazpamûÈ. Mnozí z nich
umûli zpamûti celé stati Starého i No-
vého zákona. V˘roky o Bohu se jim
snoubily s krásn˘mi pfiírodními v˘jevy
a s kaÏdodenním poÏehnáním. Malé
dûti se uãily pohlíÏet vdûãnû na Boha
jako na dárce v‰eho dobrého.

Rodiãe, pfiestoÏe byli nûÏní a laska-
ví, dokázali vést své dûti moudfie – tak,
aby si nezvykly prosazovat jen „to své“.
âekal je Ïivot pln˘ zkou‰ek a tûÏkostí,
moÏná i muãednická smrt; rodiãe je
proto uãili sná‰et obtíÏe – mûly se umût
podfiídit, ale pfiitom myslet a jednat sa-
mostatnû.Od nejútlej‰ího vûku se uãily
nést odpovûdnost,mluvit obezfiele,chá-
pat moudrost mlãení. Jediné neprozfie-
telnû pronesené slovo v pfiítomnosti ne-
pfiátel mohlo ohrozit Ïivot nejen toho,
kdo je vyslovil, ale i Ïivoty stovek jeho
spolubratrÛ.VÏdyÈ tak jako vlci proná-
sledují svou kofiist, pronásledovali ne-
pfiátelé pravdy ty, kdo se opováÏili usi-
lovat o náboÏenskou svobodu.

Valden‰tí obûtovali pozemsk˘ bla-
hobyt pro pravdu. I kdyÏ jen s obtíÏe-
mi vydûlávali na obÏivu, zÛstali trpûliví
a vytrvalí.Peãlivû obdûlávali kaÏd˘ kou-
síãek orné pÛdy mezi horami. Údolí
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i ménû úrodné horské stránû obhos-
podafiovali tak, aby dávaly co nejvy‰‰í
v˘nosy. ·etrnost a pfiísné odfiíkání tvo-
fiily souãást v˘chovy, jediného dûdic-
tví, které pfiedali sv˘m dûtem. Nauãili
se, Ïe Ïivot je podle BoÏí vÛle ‰kolou
káznû a Ïe své potfieby mohou uspo-
kojit jen vlastní prací,prozíravostí,peã-
livostí a vírou.VyÏadovalo to mnoho tvr-
dého úsilí,ale bylo to zdravé a uÏiteãné.
Právû takovou ‰kolu potfiebuje hfií‰n˘
ãlovûk. BÛh mu ji poskytuje a pomáhá
mu tak rozvíjet vlastní osobnost. I kdyÏ
valden‰tí vedli mladé lidi k tvrdé práci,
nezanedbávali rozvoj jejich intelektu-
álních schopností. V‰tûpovali jim, Ïe
v‰echny jejich síly a schopnosti patfií
Bohu a Ïe je mají zdokonalovat a roz-
víjet pro BoÏí sluÏbu.

Valdenské sbory se ãistotou a pro-
stotou podobaly církvi apo‰tolské doby.
Odmítaly nadvládu papeÏe a prelátÛ
a pokládaly Bibli za jedinou, nejvy‰‰í
a neomylnou autoritu. Jejich kazatelé,
na rozdíl od panovaãn˘ch fiímsk˘ch
knûÏí, následovali pfiíkladu svého Mis-
tra,kter˘ „nepfii‰el,aby si dal slouÏit,ale
aby slouÏil“ (Mt 20,28). „Pásli“ svûfiené
stádce,vodili je na zelené pastviny a k Ïi-
v˘m pramenÛm svatého BoÏího slova.
Valden‰tí se neshromaÏìovali v nádher-
n˘ch chrámech nebo ve velkolep˘ch
katedrálách,n˘brÏ daleko od v‰ech po-
mníkÛ lidské p˘chy a okázalosti – ve
stínu hor, v alpsk˘ch údolích a v do-
bách nebezpeãí v nûkteré ze skalních
pevností, aby tam naslouchali slovÛm
pravdy z úst Kristov˘ch sluÏebníkÛ.
Kazatelé nejen hlásali evangelium, ale
nav‰tûvovali také nemocné, vyuãovali
dûti, napomínali zbloudilé a pomáhali

urovnávat spory, aby znovu zavládl
soulad a bratrská láska.V dobách míru
Ïili z dobrovoln˘ch darÛ ãlenÛ. KaÏd˘
z nich se v‰ak podobnû jako Pavel,kte-
r˘ vyrábûl stany, vyuãil nûjakému fie-
meslu, jímÏ si v pfiípadû potfieby vydû-
lával na Ïivobytí.

Kazatelé vzdûlávali také mládeÏ.Tak
získala v‰eobecné vzdûlání. Hlavní po-
zornost byla v‰ak vûnována studiu Bib-
le. Matou‰ovu a Janovu evangeliu se
mládeÏ uãila nazpamûÈ, podobnû jako
fiadû epi‰tol. Mladí lidé také opisovali
Bibli. Nûkteré rukopisy obsahovaly ce-
lé Písmo, jiné jen v˘Àatky spolu se sro-
zumiteln˘mi v˘klady textu,které napsal
nûkdo,kdo dovedl vykládat Písmo.Tak
se ‰ífiily poklady pravdy,které nepfiátelé
dlouho ukr˘vali a utajovali, protoÏe se
sami chtûli vyvy‰ovat nad Boha.

Bylo tfieba mnoho trpûlivosti a neú-
navného úsilí, kdyÏ ãasto v hlubok˘ch,
tmav˘ch jeskyních za svûtla pochodní
opisovali Bibli ver‰ po ver‰i, kapitolu
za kapitolou. BoÏí dílo tak ‰lo kupfiedu
a zjevená pravda „záfiila“ jako ryzí zla-
to. Oã jasnûji a pÛsobivûji právû díky
zkou‰kám a utrpení, které pro ni lidé
podstupovali,to si mohli uvûdomit pou-
ze ti, kdo byli do díla pfiímo zapojeni.
Tyto vûrné pracovníky obklopovali Bo-
Ïí andûlé.

Satan ponoukal fiímské knûze a pre-
láty, aby pohfibili slovo pravdy pod
nános bludÛ, klamÛ a povûr. To v‰ak
podivuhodn˘m zpÛsobem zÛstalo za-
chováno nezkaÏené po celou dobu
temna.Neneslo totiÏ peãeÈ ãlovûka,ale
peãeÈ BoÏí.Lidé se stále snaÏí zatemnit
jasn˘ a zfiejm˘ smysl Písma – jejich v˘-
klad je ãasto prav˘m opakem biblické-
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ho svûdectví.Av‰ak podobnû jako duha
nad vzdut˘mi hlubinami pfietrvá BoÏí
slovo boufie,které je chtûjí zniãit.Podob-
nû jako jsou bohaté Ïíly zlata a stfiíbra
ukryty pod povrchem a v‰ichni,kdo je
chtûjí získat, musí usilovnû kopat, tak
Písmo obsahuje poklady pravdy, které
mÛÏe odhalit pouze ten,kdo je zboÏn˘
a pokorn˘ a usilovnû hledá pravdu.
BÛh si pfiál,aby Bible byla uãebnicí pro
v‰echny lidi a aby ji v‰ichni studovali
po cel˘ Ïivot: v dûtství, mladém vûku
i v dospûlosti. Svûfiil lidstvu své slovo
jako zjevení sama sebe.KaÏdá novû po-
znaná pravda ukazuje novû povahu je-
jího PÛvodce. BÛh ustanovil, Ïe se lidé
studiem Bible mohou lépe seznámit se
sv˘m TvÛrcem a poznat jeho vÛli.
Bible je prostfiedkem komunikace me-
zi Bohem a ãlovûkem.

I kdyÏ valden‰tí povaÏovali „bázeÀ
pfied Hospodinem“ za poãátek moud-
rosti,nepfiehlíÏeli v˘znam styku se svû-
tem, dÛleÏitost poznání lidí i Ïivota,
a proto stále roz‰ifiovali své vûdomosti
a zdokonalovali své poznání. Ze sv˘ch
‰kol v horách vysílali nûkteré mladé lidi
do vzdûlávacích ústavÛ ve mûstech ve
Francii nebo v Itálii, kde získali vût‰í
moÏnost studovat, pfiem˘‰let a pozoro-
vat neÏ v rodn˘ch Alpách.Tito mladí lidé
byli vystaveni poku‰ení,vidûli rÛzné ne-
fiesti, setkali se se lstiv˘mi satanov˘mi
pomocníky,ktefií je svádûli nejnebezpeã-
nûj‰ími klamy a nejrafinovanûj‰ími blu-
dy. Díky v˘chovû, kterou dostali v dût-
ství, v‰ak na to byli dobfie pfiipraveni.

Ve ‰kolách,do nichÏ pfiicházeli,si ne-
smûli udûlat z nikoho dÛvûrníka.Odûv
mûli upraven˘ tak, aby v nûm mohli
ukr˘t svÛj nejvût‰í poklad – vzácné

opisy Písma. Tyto rukopisy, v˘sledky
usilovné práce trvající fiadu mûsícÛ, ba
rokÛ, nosili stále u sebe, aniÏ vzbudili
podezfiení.Opatrnû svûfiovali ãásti tûch-
to opisÛ lidem, o kter˘ch se domníva-
li, Ïe jsou ochotni pfiijmout pravdu.
UÏ na klínû sv˘ch matek byli mladí
valden‰tí vychováváni k tomuto cíli;
svÛj úkol pochopili a vûrnû plnili: ve
vzdûlávacích ústavech získávali stou-
pence pravé víry a ãasto se stalo, Ïe se
její zásady roz‰ífiily po celé ‰kole. Stou-
pencÛm papeÏství se pfiitom ani po
nejpeãlivûj‰ím pátrání nepodafiilo zjis-
tit,odkud takzvané „zhoubné kacífiství“
pochází.

MISIE VALDENSK¯CH

KristÛv duch je duch misijní. Prvním
pfiáním obráceného srdce je pfiivést ji-
né lidi ke Spasiteli. To byl postoj val-
densk˘ch kfiesÈanÛ. Cítili, Ïe BÛh od
nich Ïádá více,neÏ aby pouze uchovali
ãistou pravdu ve sv˘ch sborech; pocho-
pili svou odpovûdnost za ‰ífiení svûtla
mezi lidmi,ktefií Ïijí ve tmû.Mocí BoÏí-
ho slova se snaÏili zlomit jho, které na
nû uvalil ¤ím. Valden‰tí kazatelé byli
vychováváni k misijní práci. Od kaÏdé-
ho, kdo se chtûl stát kazatelem, se oãe-
kávalo,Ïe nejdfiíve získá zku‰enosti jako
evangelista. KaÏd˘ musel slouÏit tfii ro-
ky jako misionáfi, neÏ se mohl ujmout
práce ve sboru doma.Misijní sluÏba vy-
Ïadovala sebezapfiení a obûti. Byla to
vhodná pfiíprava pro kazatelskou prá-
ci v dobû, kdy kaÏd˘ ãlovûk bude vy-
staven zkou‰kám. Mladí lidé, ktefií byli
vysvûceni k duchovenské sluÏbû, ne-
mûli pfied sebou vyhlídky na pozemské
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bohatství nebo slávu.VÏivotû je ãekala
tûÏká práce a nejrÛznûj‰í nebezpeãí –
snad i údûl muãedníkÛ.Valden‰tí misi-
onáfii chodili vÏdy ve dvojicích,tak jako
Pán JeÏí‰ vyslal své uãedníky. S kaÏd˘m
mlad˘m muÏem obvykle odcházel star-
‰í a zku‰enûj‰í pracovník,kter˘ ho vedl
a odpovídal za jeho dal‰í rozvoj.Od mla-
dého pracovníka se oãekávalo, Ïe se
bude fiídit pokyny star‰ího. Tito spolu-
pracovníci nebyli stále jen spolu;ãasto
se ale scházeli,spoleãnû se modlili a ra-
dili, a tak posilovali jeden druhého ve
vífie.

Kdyby prozradili úãel svého pÛsobe-
ní,znamenalo by to jejich konec.Proto
tak peãlivû tajili, o co jim vlastnû jde.
KaÏd˘ kazatel ovládal nûjaké fiemeslo
nebo Ïivnost a „pod záminkou“bûÏné-
ho povolání plnili tito misionáfii své pra-
vé poslání. Velmi ãasto vystupovali ja-
ko obchodníci nebo kupci. „Prodávali
hedvábí, ‰perky a jiné zboÏí,které bylo
k dostání jen na vzdálen˘ch trzích,
a byli proto vítaní jako obchodníci tam,
kde je jako misionáfie nepfiijali.“(Wylie,
díl 1, kap. 7) Pfiitom v‰ak v srdci prosili
Boha, aby jim dal moudrost, kdyÏ bu-
dou nabízet lidem poklady vzácnûj‰í
neÏ zlato a drahé kamení. Nosili s se-
bou dobfie ukryté opisy Bible, buì její
ãásti nebo celé Písmo, a kdykoli se jim
naskytla pfiíleÏitost, upozorÀovali své
zákazníky na tyto rukopisy. âasto tím
vzbudili zájem o BoÏí slovo a rádi za-
nechali ãást Písma lidem,ktefií po nûm
zatouÏili.

PÛsobení tûchto misionáfiÛ zaãalo
v rovinách a údolích na úpatí jejich
rodn˘ch hor, brzy se v‰ak roz‰ífiilo mno-
hem dál. Bosi, v hrub˘ch prost˘ch ‰a-

tech, v jak˘ch chodil jejich Mistr, pro-
cházeli velk˘mi mûsty a pronikali aÏ do
vzdálen˘ch zemí. V‰ude zasévali vzác-
né „semeno pravdy“. Kudy pro‰li, tam
vznikaly sbory a krev muãedníkÛ do-
svûdãovala pravdu. KristÛv den ukáÏe
„bohatou ÏeÀ“ – lidi, ktefií byli spaseni
díky pÛsobení tûchto vûrn˘ch kfiesÈanÛ.
BoÏí slovo se v kfiesÈansk˘ch zemích ‰í-
fiilo ti‰e a nenápadnû, lidé je radostnû
pfiijímali do sv˘ch domovÛ i srdcí.

Pro valdenské nebylo Písmo jen záz-
namem o tom, jak BÛh jednal s lidmi
v minulosti, a zjevením toho, jakou ma-
jí nyní lidé odpovûdnost a povinnost,
n˘brÏ také sdûlením, jaká nebezpeãí
i jakou slávu pfiinese budoucnost.Vûfii-
li,Ïe konec v‰ech vûcí není daleko.âím
více s modlitbou a slzami zkoumali
Bibli, tím více na nû pÛsobily její dra-
hocenné v˘roky a tím více si uvûdomo-
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vali svou povinnost sdûlovat druh˘m
její zachraÀující pravdy. Ze stránek Pís-
ma pochopili plán záchrany ãlovûka
a ve vífie v Pána JeÏí‰e nacházeli útûchu,
nadûji a pokoj.Nakolik BoÏí svûtlo osvû-
covalo jejich rozum a pfiiná‰elo radost
do jejich srdcí, natolik touÏili osvítit je-
ho svûtlem také ostatní lidi, ktefií Ïili
v temnotû bludÛ.

Sledovali,jak se pod vedením papeÏe
a knûÏí mnozí lidé marnû snaÏí dosáh-
nout odpu‰tûní tím, Ïe tr˘zní svá tûla
za hfiíchy sv˘ch du‰í. Tito lidé byli za-
mûfieni na sebe,protoÏe jim knûÏí v‰tû-
povali, Ïe spasení dosáhnou sv˘mi do-
br˘mi skutky. Stále mysleli na svou
hfií‰nost, báli se, Ïe neuniknou BoÏímu
hnûvu, trápili své du‰e i svá tûla, a pfie-
sto nenacházeli úlevu.¤ím sv˘m uãením
takto spoutal lidi s citliv˘m svûdomím.
Takoví lidé – a byly jich tisíce – opou-
‰tûli pfiátele a pfiíbuzné, aby cel˘ svÛj
Ïivot strávili v klá‰terní kobce.âast˘mi
posty a krut˘m biãováním,noãním bdû-
ním a mnohahodinov˘mi modlitbami
v kleãe na studen˘ch, vlhk˘ch kame-
nech ve sv˘ch smutn˘ch celách, dlou-
h˘mi poutûmi, pokofiujícími kajícími
skutky a stra‰n˘m muãením se tito lidé
marnû snaÏili získat pokoj. Deptáni vû-
domím hfiíchu a pronásledováni stra-
chem z BoÏího hnûvu, proÏívali muka,
dokud se vyãerpáním nezhroutili a bez
jediného paprsku svûtla a nadûje ne-
klesli do hrobu.

Valden‰tí touÏili pfiinést tûmto hla-
dov˘m du‰ím „chléb Ïivota“, sdûlit jim
poselství pokoje obsaÏené v BoÏích sli-
bech a fiíci jim,Ïe JeÏí‰ Kristus je jedinou
nadûjí na záchranu. Uãení, Ïe dobr˘mi
skutky mÛÏe ãlovûk odãinit pfiestoupe-

ní BoÏího zákona, pokládali za fale‰né.
Spoléhání na lidské zásluhy odporuje
uãení o nekoneãné lásce Pána JeÏí‰e.
Kristus zemfiel jako obûÈ za ãlovûka,
protoÏe hfií‰né lidstvo nemÛÏe uãinit
nic pro to, aby se smífiilo s Bohem. Zá-
sluhy ukfiiÏovaného a vzkfií‰eného Spa-
sitele jsou základem kfiesÈanovy víry.
âlovûk je závisl˘ na Kristu a jeho spo-
jení s ním musí b˘t tak tûsné, jak tûsnû
jsou spojeny v‰echny údy s tûlem nebo
jako je vûtev spojena s kmenem.

Uãení církve dovedlo lidi k tomu,Ïe
Boha i JeÏí‰e Krista povaÏovali za by-
tosti pfiísné, zachmufiené a nepfiístup-
né. Spasitel jim byl pfiedstaven jako
ten,kdo nemá s hfií‰n˘m ãlovûkem sou-
cit,a proto je tfieba pfiímluv knûÏí a sva-
t˘ch. Lidé, jejichÏ mysl byla osvícena
BoÏím slovem, chtûli pfiedstavit ostat-
ním Pána JeÏí‰e jako soucitného a milu-
jícího Spasitele,kter˘ s otevfienou náru-
ãí zve v‰echny lidi i s jejich bfiemenem
hfiíchÛ,s jejich starostmi a obavami.Sna-
Ïili se odstranit pfiekáÏky, které satan
navr‰il tûmto lidem do cesty, takÏe pak
nemohli vidût BoÏí sliby a jít pfiímo ke
Kristu, aby mu vyznali své hfiíchy a zís-
kali tak odpu‰tûní a pokoj.

VLIV EVANGELIA

Valden‰tí misionáfii nad‰enû odhalovali
zvídav˘m lidem vzácné pravdy evange-
lia. Obezfietnû roz‰ifiovali peãlivû opsa-
né ãásti Písma svatého. Jejich nejvût‰í
radostí bylo poskytnout nadûji takové-
mu hfií‰níku,kter˘ si uvûdomoval svou
hfií‰nost a kter˘ dosud znal jen Boha
pomsty, chystajícího se vykonat spra-
vedlnost. S chvûjícím se hlasem a se

53(72-73)



slzami v oãích,ãasto na kolenou sezna-
movali své bliÏní s BoÏími sliby,v nichÏ
je jediná nadûje pro hfií‰níka. Svûtlo
pravdy tak pronikalo do zatemnûl˘ch
myslí a odstraÀovalo mraky sklíãenos-
ti, aÏ JeÏí‰ Kristus – Slunce spravedl-
nosti – zazáfiilo v jejich srdcích a pfiines-
lo na sv˘ch paprscích uzdravení.âasto
museli nûkterou ãást Písma pfiedãítat
nûkolikrát, protoÏe si ji posluchaã pfiál
sly‰et opakovanû, jako by se chtûl ujis-
tit, Ïe sly‰el správnû. Zvlá‰È ãasto si po-
sluchaãi pfiáli znovu sly‰et slova: „Krev
JeÏí‰e Krista, jeho Syna,nás oãi‰Èuje od
kaÏdého hfiíchu.“ (1 J 1,7) „Jako MojÏí‰
vyv˘‰il hada na pou‰ti, tak musí b˘t
vyv˘‰en Syn ãlovûka, aby kaÏd˘, kdo
v nûho vûfií, mûl Ïivot vûãn˘.“ ( J 3,
14.15)

Mnozí lidé se nedali oklamat tvrze-
ním ¤íma. Chápali, jak marné jsou pfií-
mluvy lidí nebo andûlÛ za hfií‰níka.KdyÏ
se seznámili s „prav˘m svûtlem“, radost-
nû volali:„Kristus je m˘m knûzem,jeho
krev je mou obûtí, jeho oltáfi je mou zpo-
vûdnicí.“ Spolehli se plnû na zásluhy Pá-
na JeÏí‰e a opakovali si slova: „Bez víry
v‰ak není moÏné zalíbit se Bohu.“ (Îd
11,6) „Není pod nebem jiného jména,
zjeveného lidem, jímÏ bychom mohli
b˘t spaseni.“ (Sk 4,12)

Nûkter˘m ztrápen˘m lidem se uji‰-
tûní o lásce Spasitele zdálo pfiíli‰ krás-
né,neÏ aby mu mohli vûfiit.Pfiineslo jim
v‰ak velkou úlevu, zalila je taková „zá-
plava svûtla“, Ïe si pfiipadali jako v ne-
bi. S dÛvûrou se chopili Kristovy ruky,
jejich nohy stanuly na „Skále vûkÛ“.Ztra-
tili strach ze smrti – byli ochotní jít do
vûzení nebo na hranici, kdyby tím mo-
hli vzdát úctu svému Vykupiteli.

Na tajn˘ch místech valden‰tí misio-
náfii pfiedná‰eli a ãetli BoÏí slovo, nû-
kdy jen jednomu ãlovûku, jindy malé
skupince lidí, ktefií touÏili po svûtle
a pravdû. Mnohdy takov˘m zpÛsobem
trávili celé noci. ÚÏas a obdiv poslu-
chaãÛ byl ãasto tak velk˘, Ïe hlasatelé
BoÏí milosti museli pfieru‰it ãtení, aby
posluchaãi mohli plnû pochopit zvûst
o spasení. Znûla i slova jako: „Pfiijme
BÛh opravdu mou obûÈ? Usmûje se na
mne? Odpustí mi?“ Jako odpovûì mo-
hli sly‰et slova Písma: „Pojìte ke mnû
v‰ichni,kdo se namáháte a jste obtíÏeni
bfiemeny, a já vám dám odpoãinout.“
(Mt 11,28)

Vírou pfiijali zaslíbení a radostnû vo-
lali: „UÏ nemusím konat dlouhé poutû,
nemusím chodit na svatá místa. Mohu
pfiijít k Pánu JeÏí‰i takov˘, jak˘ jsem,
a i kdyÏ jsem hfií‰n˘ a bídn˘,Kristus ne-
odmítne pokornou prosbu. ,Odpou‰tûjí
se ti tvé hfiíchy.’ I mnû mÛÏe b˘t odpu‰-
tûno.“

Tito lidé proÏívali ãistou radost.Chvá-
lami a díkÛvzdáním oslavovali JeÏí‰e
a pak se vraceli do sv˘ch domovÛ, aby
i druh˘m sdûlili svoji novou zku‰enost
– to,Ïe na‰li pravou a Ïivou „Cestu“.Ze
slov Písma pronikala do srdcí lidí,ktefií
touÏili po pravdû, podivuhodná a po-
svátná moc. Byl to BoÏí hlas, kter˘ pfie-
svûdãoval posluchaãe.

Hlasatel pravdy pak pokraãoval ve
své pouti. Jeho skromn˘ zjev, jeho od-
danost Bohu, upfiímnost a opravdovost
vzbuzovaly ãasto pozornost. V mnoha
pfiípadech se ho posluchaãi ani nepta-
li, odkud pfiichází nebo kam jde. Byli
tak ohromeni, nejdfiíve pfiekvapením
a pozdûji vdûãností a radostí, Ïe je ani
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nenapadlo,aby se ho na to zeptali.KdyÏ
ho Ïádali,aby s nimi ‰el do jejich domo-
vÛ, odpovûdûl, Ïe musí nav‰tívit „ztra-
cenou ovci“.âasto si pak kladli otázku:
Nebyl to náhodou andûl z nebe?

V mnoha pfiípadech uÏ posla pravdy
nikdy nevidûli.Vypravil se do jin˘ch kra-
jÛ nebo doÏil svÛj Ïivot v nûjakém vû-
zení, moÏná jeho kosti zbûlely na místû,
kde vydal svûdectví o pravdû. Slova, kte-
rá zanechal, v‰ak ne‰lo zniãit, pÛsobila
dál v lidsk˘ch srdcích a jejich blaho-
dárné úãinky plnû poznáme aÏ v den
soudu.

Valden‰tí misionáfii vnikali do sata-
nova království a vzbuzovali pozornost
mocností temna. KníÏe zla sledoval
kaÏdé úsilí o ‰ífiení pravdy a vzbuzoval
strach a obavy v fiadách sv˘ch podfiíze-
n˘ch.Pfiedstavitelé fiímské církve pozna-
li v pÛsobení skromn˘ch pocestn˘ch
nebezpeãí, které ohroÏovalo jejich zá-
jmy. Kdyby dovolili, aby svûtlo pravdy
neru‰enû záfiilo,smetlo by tûÏké mraky
bludu, které zastíraly lid. Lidé by se za-
mûfiili jen na Boha,a to by mohlo nako-
nec podkopat nadvládu ¤íma.

PRONÁSLEDOVÁNÍ VALDENSK¯CH

UÏ samotná existence lidí,ktefií si ucho-
vali víru staré církve, trvale svûdãila
o odpadlictví ¤íma, a proto vyvolávala
rozhofiãenou nenávist a pronásledová-
ní. ¤ím také nemohl strpût uráÏku, Ïe
odmítli vzdát se Písma.Proto se rozho-
dl, Ïe je zniãí. Tak zaãalo stra‰né kfiíÏo-
vé taÏení proti BoÏímu lidu,kter˘ na‰el
domov v horách. Inkvizitofii se vydali
po jejich stopách a pfiípad nevinného
Ábela, kter˘ padl vraÏednou Kainovou

rukou,se mûl v tomto pfiípadû mnoho-
krát opakovat.

Znovu a znovu byla pusto‰ena jejich
úrodná pÛda, byla devastována jejich
obydlí a modlitebny, takÏe tam, kde
kdysi byla kvetoucí pole a domovy bo-
habojného, pracovitého lidu, zÛstala
jen pou‰È. Jako divoká ‰elma je‰tû více
zdivoãí,kdyÏ ucítí krev, tak bûsnûní od-
pÛrcÛ pravdy vzrostlo, kdyÏ vidûli utr-
pení sv˘ch obûtí. Mnozí svûdkové pra-
vé víry byli pronásledováni po horách
a ‰tváni po údolích,skr˘vali se v hlubo-
k˘ch lesích a ve skalách.

Proti Ïivotu pronásledovan˘ch ne-
mohl nikdo vznést sebemen‰í námitku.
I jejich nepfiátelé o nich prohla‰ovali,Ïe
jsou mírumilovní, pokojní a zboÏní. Je-
jich jedin˘m provinûním bylo, Ïe neu-
ctívali Boha tak, jak si to pfiála mocná
církev. Proto se na jejich hlavy sná‰ely
uráÏky a poniÏování,proto byli muãeni
v‰emi zpÛsoby, jaké si jen ãlovûk nebo
ìábel dokáÏe vymyslet.

Jakmile ¤ím rozhodl,Ïe tuto nenávi-
dûnou sektu vyhladí,vydal papeÏ bulu,
která je oznaãila za kacífie a vynesla nad
nimi rozsudek smrti (viz Dodatek ã.15).
Nebyli obviÀováni z toho, Ïe vedou za-
hálãiv˘ Ïivot nebo Ïe jsou nepoctiví ãi
nepofiádní,prohla‰ovalo se v‰ak o nich,
Ïe jejich zdánlivá zboÏnost a svatost
svádí „ovce pravého stáda“. Proto pa-
peÏ nafiídil, aby „tato zhoubná, ohavná
sekta ‰kÛdcÛ byla rozdrcena jako klub-
ko jedovat˘ch hadÛ, odmítnou-li se
podfiídit.“ (Wylie, sv.16, kap.1) Pfiedpo-
kládal tento nadut˘ mocipán, Ïe se se
sv˘mi slovy je‰tû jednou setká? Uvûdo-
moval si, Ïe jsou zaznamenána v ne-
besk˘ch knihách a Ïe se s nimi setká
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pfii soudu? „Cokoliv jste uãinili jedno-
mu z tûchto m˘ch nepatrn˘ch bratfií,“
fiekl Pán JeÏí‰, „mnû jste uãinili.“ (Mt
25,40)

Zmínûná papeÏská bula vyz˘vala
v‰echny ãleny církve,aby se pfiipojili ke
kfiíÏovému taÏení proti kacífiÛm. Aby
pfiilákala lidi ke krutému dílu,„zpro‰Èo-
vala od v‰ech církevních trestÛ, obec-
n˘ch i jmenovit˘ch,opro‰Èovala v‰ech-
ny,kdo se pfiidají ke kfiíÏovému taÏení,od
jak˘chkoli pfiísah,které snad uãinili,dá-
vala jim právo na majetek,kterého snad
nezákonnû nabyli, a slibovala odpu‰tû-
ní v‰ech hfiíchÛ kaÏdému, kdo usmrtí
nûjakého kacífie. Bula ru‰ila v‰echny
smlouvy,které byly v˘hodné pro valden-
ské, nafiizovala slouÏícím, aby od nich
ode‰li, stanovila v‰eobecn˘ zákaz po-
skytovat jim jakoukoli pomoc a dávala
kaÏdému právo zmocnit se jejich ma-
jetku.“ (Wylie, sv.16, kap.1.) Tento do-
kument jasnû odhaluje, jak˘ duch jej
inspiroval. Je z nûho sly‰et fiev draka,
nikoli KristÛv hlas.

VÛdcové fiímské církve nechtûli pfie-
tvofiit své povahy podle mûfiítek BoÏího
zákona.Vytvofiili si vlastní mûfiítka,kte-
rá jim vyhovovala, a rozhodli se donu-

tit v‰echny,aby se jimi fiídili – protoÏe to
¤ím pfiikazuje.Tak do‰lo k hrozn˘m tra-
gédiím.ZkaÏení a rouhaví knûÏí a pape-
Ïové konali dílo, které jim uloÏil satan.
Neznali milosrdenství. Stejn˘ duch,kter˘
ukfiiÏoval Krista a popravil apo‰toly,
stejn˘ duch,kter˘ podnítil krveÏíznivé-
ho Nerona proti vûfiícím v jeho dobû,
se nyní snaÏil sprovodit ze svûta ty,kdo
byli milí Bohu.

Pronásledování, které trvalo po
mnoho staletí, sná‰eli tito bohabojní li-
dé s trpûlivostí a neochvûjností, která
oslavovala jejich Vykupitele. Navzdory
kfiíÏov˘m taÏením a pfies nelidské katan-
ství, jemuÏ byli vystaveni, vysílali dále
své misionáfie, aby ‰ífiili vzácnou prav-
du. Byli pronásledováni aÏ k smrti, je-
jich krev v‰ak zavlaÏovala zaseté seme-
no a pfiiná‰ela plody.Tak valden‰tí nes-
li svûdectví o Bohu uÏ nûkolik staletí
pfied narozením Luthera.Rozpt˘leni do
mnoha zemí, zasévali semeno reforma-
ce, které vzklíãilo v dobû Viklefa, roz-
rostlo se do ‰ífiky a do hloubky v dobû
Luthera a bude hlásáno aÏ do konce
svûta lidmi,ktefií jsou stejnû ochotni tr-
pût „pro slovo BoÏí a svûdectví
JeÏí‰ovo“ (Zj 1,9).



V dobû pfied reformací existovalo jen
velmi málo opisÛ Bible. BÛh v‰ak ne-
dopustil, aby bylo jeho slovo úplnû od-
stranûno – „pravdy“ Bible nemûly zÛ-
stat ukryty navÏdy. BÛh mohl právû tak
snadno roz‰ífiit slovo Ïivota, jako mohl
otevfiít dvefie ÏaláfiÛ a Ïelezné brány,
aby osvobodil své sluÏebníky. VrÛzn˘ch
zemích Evropy lidé pod vlivem BoÏího
Ducha hledali pravdu jako skryt˘ po-
klad. BoÏí prozfietelnost je pfiivedla
k Písmu, a oni je studovali s velk˘m zá-
jmem. Byli ochotni pfiijmout pravdu
bez ohledu na následky.I kdyÏ ne v‰emu
rozumûli, odkryli mnoho dlouho zapo-
menut˘ch pravd. Jako poslové nebes
vycházeli do svûta, lámali okovy bludÛ
a povûr a vyz˘vali ostatní, tak dlouho
zotroãené, aby neváhali prosadit svoji
svobodu.

Po staletí zÛstávalo BoÏí slovo uza-
vfieno v jazycích,které znali pouze vzdû-
lanci. V˘jimku pfiedstavovali jen val-
den‰tí. Pfii‰la v‰ak doba, kdy bylo tfieba
Písmo pfieloÏit a pfiedat rÛzn˘m náro-
dÛm v jejich matefi‰tinû. Svût se dostal
za pÛlnoc.„Hodiny temna“pomalu mí-
jely a v mnoha zemích se objevily pfií-
znaky nastávajícího svítání.

Ve ãtrnáctém století v Anglii vze‰la
„jitfienka reformace“. Jan Viklef se stal
hlasatelem reformace nejen v Anglii,
ale pro celé kfiesÈanstvo. Jeho rozhod-
n˘ nesouhlas s ¤ímem se uÏ nikdy ne-
podafiilo zcela umlãet. Viklef tak zahá-
jil zápas, kter˘ vedl k osvobození jed-
notlivcÛ i cel˘ch národÛ.

PfiestoÏe Viklef získal dÛkladné vzdû-
lání, „poãátkem moudrosti“pro nûj byla
bázeÀ pfied Hospodinem. UÏ jako stu-
dent vynikal zboÏností,obdivuhodn˘m
nadáním a mimofiádn˘mi znalostmi.Vel-
mi touÏil po vzdûlání – jeho snahou by-
lo obsáhnout v‰echny vûdní obory. Stu-
doval scholastickou filozofii, církevní
i obãanské právo; zvlá‰È dÛkladnû si
osvojil právní fiád své vlasti. Hodnota
vzdûlání získaného v mládí se v˘raznû
projevila v jeho pozdûj‰í ãinnosti. DÛ-
kladná znalost tehdej‰í filozofie mu
umoÏnila odhalit její bludy, studiem ná-
rodního a církevního práva se pfiipravil
pro velk˘ zápas za obãanskou a náboÏen-
skou svobodu. Mohl sice pouÏívat jen
„zbranû“ získané z BoÏího slova, osvo-
jil si v‰ak dÛslednost v my‰lení pûsto-
vanou na ‰kolách a obratnost v disku-
sích s uãenci. Síla jeho génia, rozsáhlé

(79-80) 57

5

ZAâÁTKY REFORMACE
Prvním z reformátorÛ byl Jan Viklef. JiÏ v hlubokém stfiedovûku 

poloÏil pevné základy pro nástup evropské reformace.



a dÛkladné vûdomosti vzbuzovaly úctu
jeho pfiátel i odpÛrcÛ. Jeho pfiívrÏenci
s uspokojením sledovali, Ïe patfií mezi
pfiední myslitele národa, jeho nepfiáte-
lé nemohli reformaci znevaÏovat pou-
kazováním na nevûdomost nebo slabost
jejího obránce.

Bibli zaãal Viklef ãíst uÏ jako student.
Tehdy Bible existovala jen ve star˘ch
jazycích. Cestu ke zdroji pravdy tak
mohli najít pouze vzdûlanci, pro oby-
ãejného smrtelníka bylo Písmo nedo-
stupné.UÏ tím se Viklef pfiipravoval pro
budoucí práci reformátora.Uãenci stu-
dovali BoÏí slovo a na‰li v nûm velkou
pravdu o BoÏí milosti. Toto poznání ‰í-
fiili sv˘mi pfiedná‰kami a pomohli tak
i jin˘m najít cestu K Bibli.

KdyÏ se Viklef zaãal zajímat o Pís-
mo, zkoumal ho se stejnou dÛkladnos-
tí, jaká mu umoÏnila získat mimofiádné
vzdûlání. Do té doby mûl pocit, Ïe mu
nûco schází a tuto potfiebu nemohlo
uspokojit ani jeho studium ani uãení
církve.Teprve v Bibli na‰el to, co dfiíve
marnû hledal.Poznal plán spasení a po-
chopil, Ïe JeÏí‰ Kristus je jedin˘ obháj-
ce ãlovûka.Odevzdal se do sluÏby Bohu
a rozhodl se, Ïe bude hlásat pravdu,
kterou objevil.

JAN VIKLEF – 
POâÁTKY PÒSOBENÍ

Jako pozdûji dal‰í reformátofii, ani Viklef
zpoãátku netu‰il, kam ho toto dílo do-
vede. Aãkoli se nepostavil proti ¤ímu
svévolnû,oddanost pravdû ho nutnû mu-
sela dovést ke stfietu s klamem. âím jas-
nûji poznával bludy papeÏství, tím usi-
lovnûji a opravdovûji hlásal biblickou

pravdu.Poznal, Ïe ¤ím zamûnil BoÏí slo-
vo za lidské tradice. NeohroÏenû vy-
stoupil proti knûÏím a obvinil je, Ïe za-
vrhli Písmo. PoÏadoval, aby byla Bible
vrácena lidu a aby byla v církvi obnove-
na její autorita. Byl to schopn˘ uãitel
a v˘fieãn˘ kazatel. Jeho kaÏdodenní Ïi-
vot dokládal pravdu, kterou hlásal.
Znalost Bible, síla dÛkazÛ, ãistota Ïivota
a jeho nezlomná odvaha a bezúhonnost
mu získaly v‰eobecnou úctu a dÛvûru.
Mnozí lidé nebyli spokojeni se sv˘m do-
savadním náboÏenstvím, zvlá‰tû kdyÏ
poznali, jaké nefiády panují v fiímské
církvi. S neskr˘vanou radostí pfiijímali
pravdy,se kter˘mi je Viklef seznamoval.
Pfiedstavitele církve to v‰ak pfiivádûlo
k zufiivosti, kdyÏ zjistili, Ïe reformátor
získává vût‰í vliv, neÏ mají oni sami.

Viklef dÛslednû odhaloval bludy a ne-
ohroÏenû napadal zlofiády, které ¤ím
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Jan Viklef (1330-1384), pfiedchÛdce

reformace, jehoÏ my‰lenky inspiro-

valy také Jana Husa.



schvaloval. V dobû, kdy pÛsobil jako
králÛv kaplan, vyslovil svÛj protest
proti placení poplatku, kter˘ papeÏ
poÏadoval od anglického panovníka,
a dokazoval, Ïe papeÏova snaha vlád-
nout nad svûtsk˘mi panovníky jde pro-
ti zdravému rozumu a odporuje biblic-
kému zjevení. PapeÏovy poÏadavky vy-
volaly velké znechucení, tím více v‰ak
Viklefovo uãení ovlivnilo pfiedstavite-
le národa. Král spolu se ‰lechtou od-
mítli papeÏovy nároky na svûtskou
moc a odmítli také zaplatit poÏadovan˘
poplatek.Tím byla papeÏské svrchova-
nosti v Anglii zasazena úãinná rána.

Dal‰ím zlem,proti kterému reformá-
tor vedl dlouh˘ a nesmifiiteln˘ zápas,
byly fiády Ïebrav˘ch mnichÛ. Tito mni-
‰i zaplavili Anglii a ohroÏovali rozvoj
a blahobyt národa – jeho v˘chovu
a mravnost, fiemesla. Mni‰i, ktefií trávili
Ïivot zahálkou a Ïebráním, nejen od-
ãerpávali hmotné prostfiedky národa,
ale také zpÛsobili, Ïe si lidé pfiestali vá-
Ïit uÏiteãné práce. Mezi mládeÏí upada-
la mravnost.Pod vlivem mnichÛ mnozí
mladí lidé vstupovali do klá‰terÛ a od-
dávali se mni‰skému Ïivotu, a to nejen
bez souhlasu rodiãÛ, ale ãasto i bez je-
jich vûdomí nebo pfies jejich zákaz.
Jeden z otcÛ katolické církve, kter˘
kladl poÏadavky mni‰ství nad povin-
nosti dûtí vÛãi rodiãÛm, prohlásil:
„I kdyby tvÛj otec leÏel pfied tv˘mi
dvefimi, plakal a nafiíkal, i kdyby tvá
matka ukazovala tûlo, které tû zrodilo,
a prsy, které tû Ïivily, nesmí‰ se k nim
sklonit, ale musí‰ kráãet vpfied pfiímou
cestou ke Kristu.“ Tato „hrÛzná nelid-
skost“,o které Luther pozdûji prohlásil,
Ïe „pfiipomíná spí‰e vlka a tyrana neÏ

kfiesÈana a ãlovûka“, zatvrzovala srdce
dûtí proti rodiãÛm.(Barnas Sears,Îivot
LutherÛv, str. 70.69) Pfiedstavitelé fiím-
ské církve takto sv˘mi v˘mysly zne-
hodnocovali BoÏí pfiikázání, podobnû
jako kdysi farizeové. Tak dûti opou‰tû-
ly své domovy, a rodiãe pfiicházeli
o své syny a dcery.

Mni‰i sv˘mi fieãmi lákali do sv˘ch fiad
i studenty univerzit. Mnozí z nich v‰ak
tohoto kroku pozdûji litovali, protoÏe
poznali, Ïe si tím zkazili Ïivot a rodiãÛm
navíc pfiipravili chvíle zármutku. Jakmi-
le se v‰ak jednou ocitli v poutech,nemo-
hli znovu získat svobodu. Mnozí rodiãe
odmítali poslat své syny na univerzity,
protoÏe se obávali vlivu mnichÛ. Poãet
studentÛ ve velk˘ch stfiediscích vzdûla-
nosti citelnû poklesl.·koly upadaly a roz-
máhala se nevzdûlanost.

PapeÏ udûlil mnichÛm právo zpoví-
dat a udûlovat rozhfie‰ení. To se stalo
zdrojem velkého zla. Ziskuchtiví mni‰i
ochotnû udûlovali rozhfie‰ení, takÏe je
vyhledávali zloãinci v‰eho druhu. To
mûlo za následek dal‰í rÛst zloãinnosti
a nefiesti. Nemocní a chudí lidé zÛstali
bez pomoci,protoÏe dary,které mohly
zmírnit jejich bídu,dostali mni‰i.Ti hroz-
bami vymáhali od lidí almuÏny a ozna-
ãovali za bezboÏné v‰echny,kdo fiádÛm
odmítali dary dávat.PfiestoÏe mni‰i hlá-
sali chudobu, jejich bohatství rostlo, je-
jich nádherné budovy a plné stoly jen
zv˘razÀovaly postupující úpadek náro-
da. Sami trávili Ïivot v pfiepychu a rado-
vánkách a k lidem posílali nevzdûlance,
ktefií umûli vyprávût jen pohádky, le-
gendy a zábavné historky, aby lid bavili
a je‰tû více ohlupovali. Mni‰i tak ovlá-
dali povûrãivé lidi a pfiesvûdãovali je,
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Ïe k tomu, aby si zajistili místo v nebi,
staãí, budou-li uznávat svrchovanost
papeÏe, uctívat svaté a dávat dary mni-
chÛm.

Vzdûlaní a zboÏní muÏi se marnû sna-
Ïili zjednat nápravu mni‰sk˘ch fiádÛ.
Viklef, kter˘ mûl vût‰í rozhled, zasáhl
kofien zla, kdyÏ prohlásil, Ïe systém je
nesprávn˘ uÏ v samotné své podstatû,
a proto by mni‰ství mûlo b˘t zru‰eno.
Tím vzbudil zájem o danou otázku.
KdyÏ pak mni‰i procházeli zemí a pro-
dávali papeÏovy odpustky, vyjadfiovali
mnozí lidé pochybnost, zda je vÛbec
moÏné koupit si odpu‰tûní za peníze –
zda by je nemûli hledat spí‰ u Boha
neÏ u papeÏe. Chamtivostí a takfika be-
zednou hrabivostí mnichÛ byli mnozí
notnû poboufieni:„¤ím‰tí mni‰i a knûÏí
nás vyÏírají jako rakovina.BÛh nás musí
vysvobodit, jinak lid zahyne.“ (D’Aubig-
né,sv.17,kap.7) Îebraví mni‰i chtûli za-
kr˘t svou chamtivost,a proto tvrdili, Ïe
se fiídí pfiíkladem Spasitele – podle
nich JeÏí‰ a jeho uãedníci pr˘ také Ïili
z milodarÛ. Tím ov‰em nakonec u‰ko-
dili sami sobû, protoÏe mnozí právû
proto sáhli po Bibli,aby si to ovûfiili.To
si ale ¤ím pfiál ze v‰eho nejménû;Zdroj
pravdy, na kter˘ se nyní lidé zamûfiili,
jim chtûl utajit.

Viklef zaãal zvefiejÀovat svá pojed-
nání proti mnichÛm. Nedûlal to proto,
aby s nimi vedl spor – chtûl pouze ob-
rátit pozornost lidí k uãení Bible a k je-
jímu PÛvodci. Tvrdil, Ïe papeÏ nemá
o nic vût‰í pravomoc odpou‰tût hfiíchy
nebo vyluãovat z církve neÏ prost˘ knûz,
a Ïe nikdo nemÛÏe b˘t vylouãen z círk-
ve, jestliÏe pfiedtím na sebe nepfiivolal
BoÏí zatracení. Úãinnûji uÏ nemohl ni-

ãit hrÛzn˘ systém duchovní a pozem-
ské nadvlády, kterou papeÏ budoval
a pomocí níÏ ovládal du‰e a tûla milió-
nÛ sv˘ch poddan˘ch.

VE SLUÎBÁCH KRÁLE

Král povolal Viklefa, aby hájil práva
anglické koruny proti zásahÛm ¤íma.
Jako královsk˘ velvyslanec strávil dva
roky v Nizozemí vyjednáváním s pape-
Ïov˘mi povûfienci. Tam se setkal s du-
chovními z Francie, Itálie a ·panûlska,
mûl moÏnost nahlédnout do zákulisí
a poznat mnoho vûcí, které by v Anglii
nikdy nepoznal. Nauãil se mnohému,
co mu poslouÏilo pfii jeho dal‰ím pÛ-
sobení. V pfiedstavitelích papeÏského
dvora poznal pravou povahu a cíle fiím-
ské hierarchie. Po návratu do Anglie
hlásal své dfiívûj‰í názory je‰tû otevfie-
nûji a horlivûji. Tvrdil také, Ïe hrabi-
vost, p˘cha a klam jsou bohové ¤íma.

V jednom ze sv˘ch traktátÛ napsal
o papeÏi a jeho v˘bûrãích:„Vydírají z na-
‰í zemû Ïivobytí chud˘ch a z královské
pokladny kaÏdoroãnû mnoho tisíc ma-
rek za svátosti a duchovní sluÏby. Je to
zlofieãen˘ blud svatokupectví; vedou
v‰echny kfiesÈany, aby toto kacífiství
schvalovali a pûstovali. Aãkoli na‰e fií‰e
má zajisté velké zásoby zlata a aÏ na v˘-
bûrãího vyslaného py‰n˘m papeÏem
z nûho nikdo nikdy nevzal, musí se tato
hora zlata v prÛbûhu doby vyãerpat,ne-
boÈ stále jen odváÏí peníze z na‰í zemû
a neposílá za nû nic neÏ BoÏí prokletí
pro své svatokupectví.“ ( John Lewis, Îi-
vot a utrpení J.Viklefa, str. 37)

Krátce po návratu do Anglie dostal
Viklef od krále faru v Lutterworthu.Král
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ho tím ujistil, Ïe jeho v˘roky nevzbudi-
ly panovníkovu nelibost.Viklef mûl vliv
jak u dvora,kde pÛsobil na rozhodová-
ní o dal‰ích opatfieních, tak mezi lidem
pfii utváfiení jejich víry.

Brzy se v‰ak na jeho hlavu sneslo hro-
mobití. PapeÏ do Anglie poslal tfii buly
– univerzitû, králi a církevním hodnos-
táfiÛm –,v nichÏ nafiizoval, aby byl tento
uãitel kacífiství neprodlenû a rozhodnû

umlãen (Augustus Neander,V‰eobecné
dûjiny kfiesÈanského náboÏenství a cír-
kve, díl 6, odd. 2, ãást 1, odst. 8). Je‰tû
neÏ buly do Anglie dorazily, pfiedvolali
biskupové ve své horlivosti Viklefa,aby
ho soudili. K soudu ho doprovázeli
dva z nejmocnûj‰ích ‰lechticÛ v králov-
ství. Lidé obklopili soudní budovu, tla-
ãili se dovnitfi, a tak postra‰ili soudce,
ktefií jednání na ãas odloÏili a Viklefovi

Francouz‰tí kardinálové a jeden ‰panûlsk˘ kardinál prohlásili volbu Urbana

VI. za vynucenou a neplatnou. 20. záfií 1378 zvolili ve Fondi za papeÏe

Roberta ze Îenevy; ten pfiijal jméno Klement VII. Mapa znázorÀuje tehdej‰í

rozdûlení Evropy podle pfiíklonu k jedné z tûchto dvou znesváfien˘ch stran.
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dovolili v pokoji odejít.Krátce nato zem-
fiel Eduard III.,kterého se ke konci jeho
Ïivota preláti pokou‰eli po‰tvat proti
hlasateli pravdy, a správcem království
se stal ViklefÛv dfiívûj‰í ochránce.

Zanedlouho byly doruãeny papeÏ-
ské buly,ve kter˘ch se celé Anglii nalé-
havû pfiikazovalo, aby byl kacífi zatãen
a uvûznûn. Tato opatfiení naznaãovala,
Ïe ho ãeká hranice. Zdálo se, Ïe Viklef
brzy padne za obûÈ pomstû ¤íma. Av‰ak
Pán, kter˘ kdysi prohlásil: „Neboj se, já
jsem tvÛj ‰tít“ (Gn 15,1), vztáhl opût
svou ruku a ochránil svého sluÏebníka.
Smrt udefiila,nezasáhla v‰ak reformáto-
ra, ale papeÏe, kter˘ nafiídil jeho zniãe-
ní. ¤ehofi XI. zemfiel a duchovní, ktefií
se shromáÏdili, aby Viklefa soudili, se
roze‰li.

BoÏí prozfietelnost fiídila bûh událos-
tí ve prospûch reformace. Po smrti ¤e-
hofie byli zvoleni dva papeÏové, ktefií
vedli vzájemn˘ spor. KaÏd˘ z nich tvr-
dil, Ïe je neomyln˘, a vyÏadoval poslu‰-
nost. Jeden i druh˘ vyz˘val vûfiící, aby
mu pomáhali v boji proti jeho soupefii.
KaÏd˘ se snaÏil prosadit své poÏadavky
hrozbami na adresu odpÛrcÛ, Ïe je stih-
nou stra‰ná prokletí, zatímco sv˘m pfií-
vrÏencÛm sliboval odmûny v nebi. To
znaãnû oslabilo moc papeÏství. Soupe-
fiící strany se staãily jen vzájemnû napa-
dat a Viklef mûl na urãit˘ ãas klid. Jeden
papeÏ dával druhého do klatby,obû stra-
ny se navzájem obviÀovaly; na podporu
jejich protichÛdn˘ch nárokÛ tekly poto-
ky krve.Církví zmítaly zloãiny a skandá-
ly.Reformátor v té dobû v tichém ústra-
ní fary v Lutterworthu pilnû pracoval,
aby odvedl lid od soupefiících papeÏÛ
k JeÏí‰i Kristu, KníÏeti pokoje.

PapeÏské schizma se v‰emi sv˘mi
dÛsledky – rozkolem, sváry a zkázou–
pfiipravilo cestu reformaci,protoÏe pfii-
blíÏilo lidem pravou tváfi papeÏství.Vpo-
jednání „O schizmatu papeÏÛ“ Viklef
vyz˘val k zamy‰lení nad tím, zda tito
dva veleknûÏí nemluví pravdu, kdyÏ
oznaãují jeden druhého za antikrista.
„BÛh déle nestrpí, aby satan vládl v je-
diném takovém knûzi, a ... zpÛsobil
roz‰tûpení mezi dva,aby je lidé ve jmé-
nu Kristovû mohli snáze pfiemoci oba.“
(R.Vaughan, Îivot a názory Jana Vikle-
fa, sv. 2, str. 6)

Viklef, podobnû jako jeho Mistr, hlá-
sal evangelium chud˘m. Nestaãilo mu
v‰ak pÛsobit pouze ve skromn˘ch do-
movech sv˘ch svûfiencÛ v Lutterwor-
thu; jeho pfiáním bylo seznámit s evan-
geliem celou Anglii. Pro uskuteãnûní
tohoto zámûru ustanovil skupinu kaza-
telÛ, prost˘ch oddan˘ch muÏÛ, ktefií
milovali pravdu a nepfiáli si nic víc,neÏ
aby ji mohli ‰ífiit. Tito muÏi se dostali
v‰ude, uãili na trÏi‰tích, na ulicích vel-
k˘ch mûst i na venkovsk˘ch cestách.
Nav‰tûvovali staré lidi,nemocné a chu-
dé, a seznamovali je s dobrou zprávou
o BoÏí milosti.

PRVNÍ BIBLE V ANGLIâTINù

Pozdûji, jako profesor teologie,kázal Vi-
klef BoÏí slovo i na univerzitû v Oxfor-
du. Pfiedná‰el sv˘m studentÛm pravdu
tak vûrnû, Ïe mu zaãali fiíkat „doktor
evangelia“. Jeho nejvût‰ím Ïivotním dí-
lem v‰ak je pfieklad Písma do angliãti-
ny. JiÏ ve spise „O pravdû a v˘znamu
Písma“vyslovil svÛj úmysl pfieloÏit Bib-
li, aby kaÏd˘ obyvatel Anglie mohl ãíst
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o podivuhodném BoÏím díle ve své ma-
tefi‰tinû.

Jeho dílo v‰ak bylo neãekanû zasta-
veno.Aãkoli mu nebylo je‰tû ani ‰ede-
sát let, pracovní vypûtí a trvalé útoky
jeho odpÛrcÛ mu odãerpaly mnoho
sil. Pfiedãasnû zestárl a dolehla na nûj
tûÏká choroba. KdyÏ se o tom doslech-
li mni‰i,velice se zaradovali.Doufali,Ïe
Viklef nyní bude hofice litovat v‰eho,
ãím u‰kodil fiímské církvi. Hned se za
ním vydali, aby vyslechli jeho zpovûì.
U lÛÏka muÏe, o nûmÏ se domnívali, Ïe
umírá, se se‰li zástupci ãtyfi mni‰sk˘ch
fiádÛ,doprovázeni ãtyfimi úfiedníky.„Má‰
smrt na jazyku,“ fiíkali mu, „uznej své
chyby a odvolej pfied námi v‰e, ãím jsi
nás urazil.“Viklef je v klidu vyslechl,pak
vyzval svého opatrovníka,aby ho v lÛÏ-
ku nadzvedl,upfienû pohlédl mnichÛm
do oãí a pevn˘m a siln˘m hlasem,pfied
nímÏ se tak ãasto tfiásli, prohlásil: „Já
nezemfiu,ale budu Ïít a znovu budu uka-
zovat zlofiády mnichÛ.“ (D’Aubigné,
sv.17, kap. 7) Mni‰i v úÏasu zalapali po
dechu a celí vydû‰ení se rychle obráti-
li k odchodu.

Viklefova slova se splnila. ZÛstal na-
Ïivu,aby do rukou sv˘ch krajanÛ mohl
vloÏit nejmocnûj‰í zbraÀ proti ¤ímu –
Bibli, BoÏí nástroj k osvobození, osví-
cení a obnovû lidstva. Musel pfiekonat
mnoho pfiekáÏek, aby dílo mohlo b˘t
dokonãeno. Nemocn˘ Viklef vûdûl, Ïe
mu na práci zb˘vá jen nûkolik málo let;
uvûdomoval si také, jakému odporu
musí ãelit. Povzbuzovala ho v‰ak zaslí-
bení obsaÏená v BoÏím slovu.Bez obav
pokraãoval ve svém díle. KdyÏ byl na
vrcholu sv˘ch du‰evních sil, kdyÏ mûl
nejvíce zku‰eností, BoÏí prozfietelnost

ho zázraãnû zachovala a pfiipravila pro
nejvût‰í úkol. Zatímco se kfiesÈansk˘
svût zmítal v neklidu,Viklef – aniÏ by se
okolními zmatky nechal vyru‰it – se na
své fafie v Lutterworthu vûnoval svému
milovanému dílu.

Po ãase tak spatfiil svûtlo svûta první
anglick˘ pfieklad Bible. BoÏí slovo bylo
zpfiístupnûno v‰em AngliãanÛm. Teì
se uÏ Viklef nebál Ïaláfie ani hranice.
VloÏil lidem do rukou „svûtlo“,které uÏ
nezhasne.Dal sv˘m krajanÛm Bibli,coÏ
pro zlomení pout nevûdomosti a hfiíchu
i pro osvobození a povznesení jeho vlas-
ti mûlo vût‰í v˘znam neÏ ta nejskvûlej‰í
vítûzství na váleãn˘ch polích.

ProtoÏe v té dobû je‰tû neexistoval
knihtisk, mohla se Bible rozmnoÏovat
jen pomal˘m a únavn˘m opisováním.
O Bibli byl mimofiádn˘ zájem, takÏe
i kdyÏ se mnozí ochotnû dali do opiso-
vání, poptávku nebylo moÏné takfika
uspokojit. Nûktefií zámoÏnûj‰í zákazní-
ci chtûli celou Bibli, jiní kupovali pouze
její ãásti.Vmnoha pfiípadech se spojilo
nûkolik rodin a koupili si spoleãnû je-
den opis.Tak se Viklefova Bible záhy roz-
‰ífiila mezi ‰iroké vrstvy zájemcÛ.

Dovolávání se lidského rozumu zpÛ-
sobilo,Ïe se lidé pfiestali trpnû podfiizo-
vat papeÏsk˘m dogmatÛm. Viklef ‰ífiil
základní uãení protestantismu – spasení
skrze víru v JeÏí‰e Krista a neomylnost
Písma. Kazatelé, které vysílal, roz‰ifiovali
Bibli spolu s Viklefov˘mi spisy, a to s ta-
kov˘m úspûchem, Ïe novou víru pfiijala
témûfi polovina obyvatel Anglie.

·ífiení Bible vyvolalo zdû‰ení církev-
ních úfiadÛ. Nyní museli ãelit mocnûj-
‰ímu vlivu,neÏ jak˘ mûl Viklef – ãiniteli,
proti nûmuÏ jim jejich zbranû nebyly
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nic platné.V té dobû nemûla Anglie zá-
kon, kter˘ by ‰ífiení Bible zakazoval.
A ani nebyl potfiebn˘,kdyÏ dosud Bible
v angliãtinû neexistovala. Pozdûji byly
takové zákony vydány a pfiísnû se stfie-
Ïilo jejich dodrÏování.Nyní se v‰ak Bo-
Ïí slovo mohlo ‰ífiit, a to i pfies odpor
duchovenstva.

Pak se pfiedstavitelé fiímské církve
pokusili Viklefa znovu umlãet.Pfiedvola-
li ho postupnû tfiikrát pfied soud, av‰ak
bezv˘slednû. Nejdfiíve snûm biskupÛ
prohlásil jeho spisy za kacífiské. Bisku-
pové získali na svou stranu mladého krá-
le Richarda II. a pfiimûli ho, aby vydal
královsk˘ dekret, podle nûhoÏ mûli b˘t
vsazeni do vûzení v‰ichni, kdo budou
nadále vyznávat odsouzené uãení.

Viklef se odvolal k parlamentu. Ne-
bojácnû obÏaloval církevní hodnostáfie
pfied národní radou a Ïádal nápravu
hrozn˘ch zlofiádÛ, které církev schva-
lovala.Pfiesvûdãivû vylíãil touhu po mo-
ci a zkaÏenost papeÏství. Své odpÛrce
tím pfiivedl do úzk˘ch.Viklefovi pfiáte-
lé a pfiívrÏenci byli uÏ pfiedtím násilnû
pfiinuceni k poslu‰nosti, a proto oãe-
kávali, Ïe se i star˘ a osamûl˘ Viklef
skloní pfied spojenou mocí koruny
a mitry.Místo toho v‰ak zástupci církve
poznali, Ïe utrpûli poráÏku. Parlament,
poboufien˘ Viklefov˘mi burcujícími
slovy, odvolal dekret o stíhání jeho pfií-
vrÏencÛ a Viklef byl opût voln˘.

Pak byl ov‰em pfiedvolán potfietí,a to
pfied nejvy‰‰í církevní tribunál v krá-
lovství. Stoupenci papeÏství pfiedpo-
kládali, Ïe nyní jiÏ kacífiství nebude ani
v nejmen‰ím tolerováno – podle nich jiÏ
Viklef nemá ‰anci; vítûzem bude ¤ím.
Kdyby to bylo moÏné, nejradûji by Vi-

klefa pfiinutili, aby odvolal své uãení,
nebo by mu nechali postavit hranici.

Viklef v‰ak neodvolal,nebyl ochoten
se pfietvafiovat.Trval na svém uãení a od-
mítl obvinûní sv˘ch pronásledovatelÛ.
Zapomnûl na sebe, na situaci, v jaké se
nachází, i na to, Ïe stojí pfied soudem,
a povolal své posluchaãe pfied BoÏí
soud, kter˘ zváÏí jejich v˘mysly a kla-
my na váhách vûãné pravdy. V‰ichni
v soudní síni pocítili moc Ducha sva-
tého.Poznali,Ïe na nû pÛsobí BÛh.Zdá-
lo se,Ïe nemají sílu odejít ze soudní sínû.
Viklefova slova jim pronikala do srdce,
jako kdyby to byly „‰ípy z BoÏího toul-
ce“. Obvinûní z kacífiství, které vznesli
proti nûmu, pfiesvûdãivû obrátil proti
nim. Jak to,ptal se,Ïe mají odvahu ‰ífiit
bludy a kupãit s BoÏí milostí?

„S k˘m, myslíte, Ïe vedete spor?“ ze-
ptal se jich nakonec.„Se star˘m muÏem
na pokraji hrobu? Ne. S pravdou. S prav-
dou,která je silnûj‰í neÏ vy, a proto vás
porazí.“ (Wylie, sv. 2, kap.13) S tûmito
slovy opustil shromáÏdûní a Ïádn˘ z je-
ho odpÛrcÛ se nepokusil mu v tom za-
bránit.

VIKLEFÒV BOJ VRCHOLÍ

Viklefovo dílo bylo témûfi dovr‰eno.
„Prapor pravdy“, kter˘ tak dlouho tfií-
mal,mûl zanedlouho vypadnout z jeho
rukou. Je‰tû jednou v‰ak mûl vydat svû-
dectví o evangeliu.Pravda mûla b˘t hlá-
sána ze samé pevnosti království blu-
du.Viklef byl povolán k soudu pfied pa-
peÏsk˘ tribunál v ¤ímû,kter˘ tak ãasto
proléval krev svat˘ch.Nebyl slep˘, aby
nevidûl nebezpeãí, které mu hrozilo.
Pfiesto by byl uposlechl, kdyby nebyl
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postiÏen mrtvicí. To mu znemoÏnilo
vydat se na cestu. I kdyÏ jeho hlas v ¤í-
mû nemohl zaznít,mohl své názory vy-
jádfiit písemnû. Ze své fary tak poslal
papeÏi dopis, v nûmÏ uctivû, v kfiesÈan-
ském duchu, ale otevfienû káral okáza-
lost a p˘chu papeÏského dvora.

Mimo jiné napsal: „Je mi opravdo-
v˘m potû‰ením hlásat a vysvûtlovat ko-
mukoli víru, kterou vyznávám, zvlá‰tû
pak fiímskému biskupovi, kter˘ – po-
kud je, jak pfiedpokládám, neklamn˘
a vûrn˘ – jistû co nejochotnûji moji ví-
ru buì potvrdí, nebo ji opraví, je-li
bludná.

Za prvé se domnívám, Ïe Kristovo
evangelium je úpln˘m souhrnem záko-
na BoÏího... Myslím, Ïe fiímsk˘ biskup,
pokud je Kristov˘m zástupcem zde na
zemi, je nejvíce ze v‰ech lidí vázán zá-
konem evangelia. NeboÈ velikost mezi
Kristov˘mi uãedníky nespoãívala ve
svûtské dÛstojnosti nebo ve svûtsk˘ch
poctách, n˘brÏ v poctivém a pfiesném
následování Krista, jeho Ïivota a jeho
jednání... Kristus byl v dobû svého pu-
tování po zemi velice chud˘, odmítal
v‰echnu svûtskou vládu a pocty a po-
hrdal jimi...

Îádn˘ vûfiící ãlovûk by nemûl násle-
dovat ani samotného papeÏe,ani nûjaké-
ho svatého, leda v tom, kdyÏ následují
Pána JeÏí‰e Krista, neboÈ Petr i synové
Zebedeovi zhfie‰ili,kdyÏ se odch˘lili od
Kristov˘ch ‰lépûjí a zatouÏili po svût-
sk˘ch poctách, proto by v tûchto blu-
dech nemûli b˘t následováni...

PapeÏ by mûl pfienechat svûtsk˘m
panovníkÛm v‰echnu ãasnou správu
a vládu a k tomu úãinnû vést v‰echno
duchovenstvo, neboÈ tak to ãinil Kris-

tus zvlá‰tû skrze své apo‰toly. M˘lím-li
se v nûkterém z tûchto bodÛ, podstou-
pím co nejpokornûji trest, ba pfiijmu
i trest smrti, bude-li to tfieba. Kdybych
mohl jednat podle své vÛle nebo pod-
le svého pfiání, jistû bych se osobnû do-
stavil pfied fiímského biskupa. Pán mû
v‰ak nav‰tívil jinak a nauãil mû,Ïe je lé-
pe poslouchati Boha neÏ ãlovûka.“

V závûru pak Viklef napsal: „Modle-
me se k na‰emu Bohu,aby ráãil podní-
tit na‰eho papeÏe Urbana VI. k tomu,
aby tak jako na zaãátku svého úfiadu
následoval i se sv˘m duchovenstvem
Pána JeÏí‰e Krista v jeho Ïivotû a díle –
a aby vedli lid k témuÏ.“ ( John Foxe,
âiny a pomníky, sv. 3, str. 49.50)

Viklef pfiipomnûl papeÏi a jeho kar-
dinálÛm pokoru a skromnost JeÏí‰e
Krista,aby jim i celému kfiesÈanstvu uká-
zal, jak odli‰n˘ je pfiístup Mistra a jeho
domnûl˘ch zástupcÛ.

Viklef oãekával,Ïe za svou vûrnost za-
platí Ïivotem.Král,papeÏ a biskupové se
spojili, aby ho zniãili. PfiestoÏe se zdálo,
Ïe do nûkolika mûsícÛ skonãí na hrani-
ci, stál pevnû a odváÏnû na svém. ¤íká-
val: „Proã hledáte muãednickou korunu
nûkde daleko? KaÏte Kristovo evangeli-
um vysok˘m hodnostáfiÛm – a muãed-
nictví vás nemine.To mám Ïít a mlãet?...
Ne. To radûji aÈ pfiijde rána, oãekávám
ji.“ (D’Aubigné, sv.17, kap. 8)

BoÏí prozfietelnost v‰ak stále chráni-
la vûrného sluÏebníka. MuÏ, kter˘ cel˘
svÛj Ïivot odváÏnû bránil pravdu a kte-
rému dennû hrozilo nebezpeãí smrti,
nemûl padnout za obûÈ nenávisti sv˘ch
nepfiátel.Viklef se nikdy nesnaÏil chrá-
nit sám sebe,ochránil ho v‰ak Pán.A ny-
ní,kdyÏ si jeho nepfiátelé byli jisti svou
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kofiistí, zasáhl BÛh a uklidil ho z jejich
dosahu. Ve svém kostele v Lutterwor-
thu, právû kdyÏ se chystal rozdûlovat
veãefii Pánû, dostal záchvat mrtvice,
a krátce nato zemfiel.

BÛh Viklefovi urãil jeho dílo. VloÏil
slovo pravdy do jeho úst a postavil ko-
lem nûho stráÏe, aby se toto slovo mo-
hlo dostat mezi lidi. Chránil ho a pro-
dluÏoval období,v nûmÏ mohl pÛsobit,
dokud nebyly poloÏeny základy pro
velké dílo reformace.

Viklef vy‰el z ‰era temného stfiedo-
vûku. Nemûl pfiedchÛdce, podle jehoÏ
díla by mohl upravovat svou soustavu
reforem.Objevil se jako Jan Kfititel,aby
vykonal zvlá‰tní poslání – byl hlasate-
lem nové éry.Viklefovo uãení se pfies-
to vyznaãovalo jednotou a úplností;
nepfiekonali je ani reformátofii, ktefií
pfii‰li po nûm,a nûktefií jí nedosáhli ani
o sto let pozdûji. PoloÏené základy by-
ly tak ‰iroké a hluboké, a celá stavba
tak pevná a spolehlivá, Ïe ji ti, kdo pfii-
‰li po nûm, nemuseli opravovat.

Velké hnutí zahájené Viklefem,které
mûlo vysvobodit svûdomí a rozum lidí
a dát svobodu národÛm tak dlouho po-
roben˘m ¤ímem,vycházelo z Bible.Pís-
mo bylo zdrojem poÏehnání,„vodou
Ïivota“, která proudila vûky od ãtrnác-
tého století. Viklef pfiijal Písmo bezv˘-
hradnou vírou jako vnuknuté zjevení
BoÏí vÛle, jako dostateãné pravidlo víry
a Ïivota. Byl vychováván tak, Ïe fiímská
církev mu byla BoÏí neomylnou auto-
ritou, jejíÏ uãení a tradice, jak se vyvi-
nuly bûhem tisíce let, je tfieba mít v bez-
podmíneãné úctû a váÏnosti. Od toho
se v‰ak odvrátil, aby poslouchal BoÏí
svaté slovo. K uznání této autority vy-

bízel také své posluchaãe.Místo církve
mluvící „ústy“papeÏe prohlásil za jedi-
nou pravou autoritu BoÏí hlas pro-
mlouvající prostfiednictvím BoÏího slo-
va.Uãil nejen to,Ïe Bible je dokonal˘m
zjevením BoÏí vÛle,ale také,Ïe jejím je-
din˘m vykladaãem je Duch svat˘ a kaÏ-
d˘ ãlovûk má osobním studiem Písma
poznat, jaké jsou jeho povinnosti. Tím
obracel pozornost lidí od papeÏe a fiím-
ské církve k BoÏímu slovu.

VIKLEF JAKO P¤ÍKLAD
PRO DAL·Í REFORMÁTORY

Viklef byl jedním z nejvût‰ích reformá-
torÛ. Vysoce vzdûlan˘, schopn˘ proni-
kavého úsudku, nebojácnû vystupující
na obranu pravdy. V tom se mu vyrov-
nal jen málokdo z tûch, kdo pfii‰li po
nûm. Pro tohoto prvního reformátora
je charakteristická mravní poctivost
a bezúhonnost, neúnavná píle pfii prá-
ci i studiu, láska a vûrnost ve sluÏbû, jíÏ
zasvûtil svÛj Ïivot. To v‰e vyniká zvlá‰-
tû na pozadí doby, v níÏ Ïil, prostou-
pené duchovní temnotou a mravním
úpadkem.

ViklefÛv charakter je dÛkazem, Ïe
Písmo svaté má v˘chovnou, pfietváfiejí-
cí moc. Bible udûlala z Viklefa to, ãím
byl. Snaha pochopit velké pravdy Bo-
Ïího zjevení má zpûtn˘ vliv na v‰echny
schopnosti ãlovûka – posiluje a rozvíjí
jeho du‰evní potenciál, prohlubuje je-
ho vnímavost, bystfií úsudek. Studium
Bible zu‰lechÈuje my‰lení, cítûní a tou-
hy lidského srdce,a to více neÏ jakékoli
jiné studium. Posiluje cílevûdomost, tr-
pûlivost, odvahu a sílu, kultivuje cha-
rakter a „posvûcuje“ srdce. Svûdomité
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a uctivé zkoumání Bible,které ãlovûku
umoÏÀuje, aby jeho mysl byla v pfií-
mém kontaktu s nekoneãnou myslí Bo-
ha, dá svûtu muÏe s mocnûj‰ím a ãino-
rodûj‰ím intelektem, muÏe vzne‰enûj-
‰ích zásad, neÏ jaké kdy pfiipravilo to
nejlep‰í vzdûlání, které mÛÏe poskyt-
nout lidská moudrost. „Kam tvá slova
proniknou,“ zvolal Ïalmista, „tam vzchá-
zí svûtlo, nezku‰ení nab˘vají rozum-
nosti.“ (Î 119,130)

Viklefovo uãení se ‰ífiilo je‰tû nûja-
kou dobu po jeho smrti. Jeho stoupen-
ci, známí jako viklefovci nebo lolardi,
pro‰li nejen Anglií, ale roze‰li se i do
dal‰ích zemí a v‰ude pfiinesli poznání
evangelia. Po smrti reformátora pÛso-
bili kazatelé s je‰tû vût‰í horlivostí neÏ
pfiedtím a jejich kázání pfiicházely po-
slouchat velké zástupy. Mezi obrácen˘-
mi byli také nûktefií ‰lechtici, dokonce
i manÏelka krále.VÏivotû mnoh˘ch do-
‰lo k pronikav˘m zmûnám.V‰eobecnû
se i zvyky lidu mûnily k lep‰ímu. Z mno-
ha kostelÛ zmizely modlosluÏebné
symboly. Záhy v‰ak zaãalo zbûsilé pro-
následování namífiené proti v‰em, kdo
se opováÏili pfiijmout Bibli za svého
„prÛvodce“. Angliãtí panovníci, ktefií
chtûli posílit svou moc podporou ze
strany ¤íma, neváhali obûtovat Ïivoty
reformátorÛ. Poprvé v dûjinách Anglie
byly pro vyznavaãe evangelia stavûny
hranice. Pfiib˘valo muãedníkÛ – obháj-
ci pravdy se mohli dovolávat jen Hos-
podina zástupÛ. PfiestoÏe byli pronásle-
dováni jako nepfiátelé církve a zrádci
království, kázali dále na tajn˘ch mís-
tech.Úkryt jim pfiitom poskytovaly jes-
kynû ãi doupata, nûkdy na‰li pfiístfie‰í
u chud˘ch lidí.

Zbûsilé pronásledování ov‰em nikdy
zcela neumlãelo vzdor namífien˘ proti
fale‰nému naboÏenství. Po staletí bylo
sly‰et varovné hlasy,které klidnû,av‰ak
vytrvale upozorÀovaly na zkaÏenost,
jíÏ je kfiesÈanství prostoupeno. Pfiesto-
Ïe kfiesÈané tehdej‰í doby znali pravdu
jen zãásti,nauãili se milovat BoÏí slovo;
fiídili se jeho zásadami a ochotnû pro
nû trpûli. Podobnû jako vûfiící v dobû
apo‰tolÛ obûtovali mnozí z nich pro
Kristovu vûc svÛj pozemsk˘ majetek.
Ti, kdo mohli dále bydlet ve sv˘ch do-
movech,rádi poskytovali pfiístfie‰í sv˘m
pronásledovan˘m bratrÛm, a kdyÏ pak
byli sami vyhnáni, radostnû pfiijímali
údûl vyhnancÛ. Ov‰em, mnozí se také
nechali zastra‰it bûsnûním pronásledo-
vatelÛ a vykoupili si svobodu tím, Ïe
obûtovali svou víru. Takoví lidé vychá-
zeli z ÏaláfiÛ obleãeni do rouch kajícní-
kÛ, aby vefiejnû odvolali své dfiívûj‰í
pfiesvûdãení. Nemálo v‰ak bylo tûch –
a byli mezi nimi jak muÏi urozeného
pÛvodu,tak i poddaní a chudí –,ktefií se
nevzdali „pravdy“ani ve vûzení ani v „lo-
lardsk˘ch vûÏích“,ani na muãidlech ani
v plamenech. PÛsobilo jim radost, mít
„podíl na Kristovû utrpení“.

PfiedstavitelÛm církve se nepodafiilo
prosadit své zámûry za Viklefova Ïivota
a jejich nenávist se nemohla nasytit, ani
kdyÏ jeho tûlo uÏ klidnû odpoãívalo
v hrobû. Rozhodnutím koncilu v Kost-
nici – vydaném více neÏ ãtyfiicet let po
jeho smrti – byly Viklefovy kosti vy-
zdviÏeny z hrobu,vefiejnû spáleny a po-
pel vhozen do místního potoka.„Tento
potok,“ napsal jeden star˘ spisovatel,
„odnesl jeho popel do fieky Avon, fieka
Avon do fieky Severn, fieka Severn do
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mofie. A tak je ViklefÛv popel symbo-
lem jeho uãení, které je dnes roz‰ífieno
po celém svûtû.“ (T. Fuller, Církevní dû-
jiny Británie,sv.4,odd.2,odst.54) Sotva
si jeho nepfiátelé mohli uvûdomit sym-
boliku svého pomstychtivého ãinu.

Viklefovy spisy pfiivedly v âechách
Jana Husa k tomu, Ïe odmítl mnohé

bludy fiímské církve a zahájil dílo refor-
mace.Ve dvou zemích,od sebe tak vzdá-
len˘ch, bylo tímto zpÛsobem zaseto
„semeno pravdy“. Z âech se vliv refor-
mace roz‰ífiil do dal‰ích zemí. Lidé se
zaãali zajímat o BoÏí slovo, které bylo
tak dlouho v zapomnûní; BÛh pfiipra-
voval cestu pro velkou reformaci.



Evangelium do âech proniklo jiÏ v de-
vátém století. Bible byla pfieloÏena do
jazyka lidu a v tomto jazyce se konaly
také bohosluÏby. S narÛstající papeÏ-
skou mocí bylo v‰ak BoÏí slovo „za-
temÀováno“. ¤ehofi VII., kter˘ si pfied-
sevzal, Ïe pokofií p˘chu králÛ, se stejnû
usilovnû snaÏil podmanit si lid, a proto
vydal bulu, v níÏ zakazoval konání bo-
hosluÏeb ve staroslovûn‰tinû. PapeÏ
prohlásil, Ïe „V‰emohoucímu by se lí-
bilo, kdyby bohosluÏby byly konány
v nûjakém neznámém jazyku;vÏdyÈ zlo
a kacífiství vzniklo jiÏ nejednou právû
kvÛli tomu,Ïe se toto pravidlo nedodr-
Ïovalo.“ (Wylie, sv. 3, kap.1) Tím ¤ím
nafiizoval, aby „svûtlo BoÏího slova“by-
lo zastínûno a lid byl uzamãen v tem-
notû.BÛh v‰ak poskytl jiné prostfiedky,
jimiÏ mûl b˘t BoÏí lid zachován. Do
âech pfii‰lo nûkolik valdensk˘ch a al-
bigensk˘ch, ktefií kvÛli pronásledování
museli opustit své domovy ve Francii
a Itálii. Aãkoli se neodvaÏovali uãit ve-
fiejnû, pÛsobili tajnû. Tak se po staletí
uchovávala pravá víra.

JiÏ pfied Husem se na‰li v âechách ti,
kdo vefiejnû odsuzovali zkaÏenost círk-
ve a vÛbec v‰eobecn˘ úpadek. Jejich

pÛsobení vzbudilo velkou pozornost.
Vyvolalo v‰ak také strach církevních
hodnostáfiÛ, a tak zaãalo pronásledová-
ní uãedníkÛ evangelia. Pokud se chtûli
sejít k bohosluÏbám, museli se uch˘lit
do lesÛ a hor. V nûkter˘ch pfiípadech
pronásledování vyústilo v popravy. Po
nûjaké dobû pak vy‰lo nafiízení,aby by-
li upáleni v‰ichni, kdo se odch˘lí od
fiímské bohosluÏby.KfiesÈané obûtovali
své Ïivoty s nadûjí,Ïe jejich vûc zvítûzí.
Jeden z tûch,ktefií „uãili,Ïe spásu lze na-
jít jen ve vífie v ukfiiÏovaného Spasite-
le“, kdyÏ umíral, prohlásil: „Zbûsilost
nepfiátel pravdy nad námi vítûzí, nebu-
de to ale trvat vûãnû. Z obecného lidu
povstane bez meãe a bez moci ãlovûk,
nad kter˘m se jim zvítûzit nepodafií.“
(Wylie, sv.3,kap.1) Lutherova doba by-
la je‰tû v daleké budoucnosti. Na‰el se
v‰ak nûkdo jin˘, jehoÏ svûdectví proti
¤ímu mûlo pohnout národy.

Jan Hus pocházel z chudé rodiny.
Otec mu zemfiel velice brzy. Jeho zboÏ-
ná matka povaÏovala vzdûlání a úctu
k Bohu za nejcennûj‰í vûc. To bylo ta-
ké „dûdictví“,které se snaÏila zajistit pro
svého syna. Hus nav‰tûvoval venkov-
skou ‰kolu a pak ode‰el do Prahy na
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univerzitu, kde byl pfiijat jako stipendi-
sta. Na cestû do Prahy ho doprovázela
jeho matka. Jako chudá vdova nemohla
dát svému synu Ïádné hmotné dary.Ne-
daleko pfied Prahou v‰ak spolu poklek-
li a matka pro svého syna, kter˘ jiÏ ne-
mûl otce, prosila o poÏehnání od Otce
na nebesích.Zfiejmû si ani neuvûdomo-
vala, jak BÛh její modlitbu vysly‰í.

Na univerzitû na sebe Hus upozor-
nil svou pílí i v˘born˘mi studijními v˘-
sledky. Sv˘m bezúhonn˘m Ïivotem
a laskav˘m,pfiívûtiv˘m jednáním si zís-
kal také v‰eobecnou váÏnost.Byl upfiím-
n˘m ãlenem fiímské církve a opravdo-
vû hledal duchovní poÏehnání, které
církev slibovala. O v˘roãních svátcích
chodil ke zpovûdi, na kterou vûnoval
posledních pár mincí ze svého chudé-
ho mû‰ce, úãastnil se procesí, aby zís-
kal slibované odpustky.Po absolvování
univerzity se stal knûzem. Rychle po-
stupoval a záhy se dostal ke královské-
mu dvoru. Stal se také profesorem a poz-
dûji rektorem univerzity, která mu po-
skytla vzdûlání. Bûhem nûkolika málo
let se skromn˘ stipendista stal p˘chou
své zemû a jeho jméno znali v celé
Evropû.

HUS KAZATELEM
V BETLÉMSKÉ KAPLI

Dílo reformace zahájil v‰ak Hus na ji-
ném poli. Nûkolik let po svém vysvû-
cení na knûze se stal kazatelem Bet-
lémské kaple v Praze. Pro zakladatele
této kaple bylo dÛleÏité,aby BoÏí slovo
bylo kázáno v jazyce lidu.PfiestoÏe ¤ím
s tím nesouhlasil, v âechách taková ká-
zání nikdy úplnû nevymizela.Velká ne-

znalost Bible v‰ak zpÛsobila, Ïe se me-
zi lidmi v‰ech stavÛ roz‰ífiily nejhor‰í
nefiesti. Hus tyto zlofiády neúnavnû ká-
ral a dovolával se pfiitom BoÏího slova,
aby prosadil zásady pravdy a ãistoty.

PraÏsk˘ rodák Jeron˘m,kter˘ se po-
zdûji stal blízk˘m Husov˘m spolupra-
covníkem, pfiivezl s sebou z Anglie Vi-
klefovy spisy. Anglická královna, která
pfiijala Viklefovo uãení,byla ãeskou prin-
ceznou a jejím pfiiãinûním se roz‰ífiil
vliv anglického reformátora v její rod-
né zemi. Hus si se zájmem pfieãetl Vi-
klefovy spisy. Uvûfiil, Ïe jejich pisatel je
upfiímn˘ kfiesÈan a reformy, které pro-
sazoval, se mu líbily. AniÏ si to uvûdo-
mil, nastoupil cestu, která ho zavedla
„daleko od ¤íma“.

PfiibliÏnû ve stejné dobû se v Praze
objevili dva cizinci z Anglie, uãenci,
ktefií pfiijali pravdu a pfii‰li ji ‰ífiit v této
vzdálené zemi. Své pÛsobení zahájili
vefiejn˘m útokem na papeÏovu autori-
tu,ale úfiady je brzy umlãely. ProtoÏe se
nechtûli vzdát svého zámûru,museli po-
uÏívat jiné metody. Byli právû tak dobfií
malífii jako kazatelé a svou dovednost
zaãali vyuÏívat. Na vefiejném místû na-
malovali dva obrazy. Jeden pfiedstavo-
val JeÏí‰e Krista jak vjíÏdí do Jeruza-
léma, „tich˘ a sedící na oslici“ (Mt
21,5), provázen˘ sv˘mi chudû odûn˘-
mi a bos˘mi uãedníky. Druh˘ obraz
znázorÀoval papeÏsk˘ prÛvod – pape-
Ïe, obleãeného do drahého roucha,
s trojnásobnou korunou, sedícího na
nádhernû ozdobeném koni,v ãele s tru-
baãi a v doprovodu skvostnû obleãe-
n˘ch kardinálÛ a prelátÛ.

Bylo to kázání, které upoutalo po-
zornost ‰irok˘ch vrstev – kolem obrazÛ
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se stále tlaãily davy lidí. Nikdo nemohl
pfiehlédnout jejich morální poselství.
Pro mnoho lidí byl zvlá‰È pÛsobiv˘ roz-
díl mezi tichostí a pokorou JeÏí‰e Kris-
ta a okázalostí a p˘chou papeÏe, kter˘
se vydával za Kristova sluÏebníka.VPra-
ze propukly velké nepokoje a cizinci
po krátké dobû poznali,Ïe je nezbytné,
aby v zájmu vlastní bezpeãnosti mûsto
opustili. PraÏané v‰ak nezapomnûli na
nauãení,které jim pfiinesli.Obrazy hlu-
boce zapÛsobily také na Husa a pfiived-
ly ho k hlub‰ímu studiu Bible a Viklefo-
v˘ch spisÛ.Aãkoli je‰tû nebyl pfiipraven
pfiijmout v‰echny reformy prosazova-
né Viklefem, poznával jasnûji pravou
povahu papeÏství a o to horlivûji káral
p˘chu, ctiÏádost a zkaÏenost knûÏské
vrchnosti.

Z âech se svûtlo ‰ífiilo do Nûmecka.
Nepokoje na praÏské univerzitû zpÛso-
bily, Ïe z Prahy ode‰ly stovky nûmec-
k˘ch studentÛ.Mnozí z nich se poprvé
seznámili s Biblí pod vlivem Jana Husa
a po svém návratu ‰ífiili evangelium ve
své vlasti.

HUS TERâEM ÚTOKÒ ¤ÍMA

Zprávy o událostech v Praze se dones-
ly také do ¤íma a Hus byl zanedlouho
vyzván, aby se dostavil pfied papeÏe.
Uposlechnout pozvání v‰ak znamena-
lo vydat se na jistou smrt. âesk˘ král
a královna,univerzita, ‰lechta a správní
úfiedníci poslali papeÏi spoleãnou Ïá-
dost,aby Hus smûl zÛstat v Praze a zod-
povídat se prostfiednictvím zástupce.
PapeÏ Ïádosti nevyhovûl, nafiídil, aby
Hus byl souzen a odsouzen a pak vy-
hlásil nad celou Prahou klatbu.

V onûch dobách vyvolal podobn˘
rozsudek v‰eobecné zdû‰ení. Obfiady,
kter˘mi byla klatba provázena, mûly
vnést hrÛzu a strach mezi lidi. V‰eo-
becnû byl papeÏ povaÏován za zástup-
ce samého Boha, kter˘ drÏí v ruce klí-
ãe nebe a pekla a má moc udílet ãasné
i duchovní tresty. Lidé vûfiili, Ïe zemfielí
ze zemû postiÏené papeÏskou klatbou
nemohou vejít do vûãné blaÏenosti,pro-
toÏe nebeské brány jsou pro nû uza-
vfiené, dokud se papeÏi nezlíbí klatbu
sejmout.Na znamení této stra‰né pohro-
my papeÏ zakázal provádût náboÏenské
obfiady.Kostely byly uzavfieny. Svatební
obfiady se konaly pfied kostely. Mrtví,
kter˘m byl odepfien pohfieb do svûcené
zemû, byli pochováváni bez pohfieb-
ních obfiadÛ v pfiíkopech nebo na po-
lích. Takov˘mi opatfieními, která pÛso-
bila na lidskou pfiedstavivost, se ¤ím
pokou‰el ovládnout svûdomí lidí.

V Praze vládl neklid a poboufiení.
Mnoho lidí odsuzovalo Husa, Ïe je pfií-
ãinou v‰eho ne‰tûstí, a Ïádalo, aby byl
vydán ¤ímu k potrestání. Hus na ãas
z Prahy ode‰el a uch˘lil se do svého
rodného kraje. V listû pfiátelÛm, které
zanechal v Praze, napsal: „Uprchl jsem
z nauãení Kristova,abych nebyl nepfiá-
telÛm pfiíleÏitostí vûãného zatracení,
spravedliv˘m také pfiíãinou utrpení
a strasti; rovnûÏ aby po‰etilí díla BoÏí-
ho nestavili.Îe bych v‰ak od pravdy utí-
kal,doufám v Boha,Ïe v téÏe pravdû ze-
mfiíti mi dá.“(HusÛv list PraÏanÛm z pro-
since 1412) Hus ve své ãinnosti v‰ak
neustal. Procházel krajem a kázal zvûda-
v˘m zástupÛm. Opatfiení, k nimÏ papeÏ
sáhl, aby kázání evangelia zastavil, zpÛ-
sobila spí‰e jeho dal‰í roz‰ífiení. „VÏdyÈ
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nic nezmÛÏeme proti pravdû, n˘brÏ
jen ve jménu pravdy.“ (2 K 13,8)

„Zdálo se, jako by se v Husovû mys-
li v tomto období jeho Ïivota odehrá-
val bolestn˘ zápas.Aãkoli se ho církev
snaÏila zastra‰it sv˘m hromobitím,
Hus nepopíral její autoritu. ¤ímskou
církev stále povaÏoval za Kristovu ne-
vûstu a papeÏe za pfiedstavitele a zá-
stupce Boha. Hus varoval pfied zneuÏí-
váním moci,nikoli pfied vlastním princi-
pem.Vnímal to jako tíÏiv˘ rozpor mezi
pfiesvûdãením,k nûmuÏ dospûl úvahou,
a poÏadavky svûdomí. JestliÏe je církev-
ní moc spravedlivá a neomylná – a to-
mu vûfiit nepfiestal –, jak je moÏné, Ïe
mu cosi v jeho nitru velí ji neupo-
slechnout? Poznal, Ïe uposlechnutí by
byl hfiích. Proã v‰ak by poslu‰nost ne-
omylné církve mûla vést k takovému
rozporu? To byl problém, kter˘ nedo-
kázal vyfie‰it, to byly pochybnosti, kte-
r˘mi se trápil dnem i nocí. NejblíÏe
k fie‰ení byl v okamÏicích, kdy uvaÏo-
val, Ïe znovu nastala situace podobná
tomu, co se odehrávalo jiÏ v dobû Spa-
sitele.Tehdy bezboÏní knûÏí zneuÏívali
svou zákonnou moc k nezákonn˘m cí-
lÛm. Proto Hus pfiijal zásadu – a v ká-
záních ji také nabízel jin˘m lidem –, Ïe
svûdomí se má fiídit pfiikázáními Písma
pochopen˘mi rozumem. Jin˘mi slovy,
Ïe BÛh, kter˘ promlouvá v Bibli – a ni-
koli církev, promlouvající prostfiednic-
tvím knûÏstva –, je jedin˘m neomyl-
n˘m vÛdcem.“ (Wylie, sv. 3, kap. 2)

KdyÏ se po nûjaké dobû situace v Pra-
ze uklidnila,vrátil se Hus do své Betlém-
ské kaple a s je‰tû vût‰ím zanícením dál
kázal BoÏí slovo.Mûl sice mocné a vliv-
né odpÛrce, nicménû královna, mnozí

‰lechtici a znaãná ãást lidu stála na je-
ho stranû. KdyÏ porovnávali jeho ãisté
a povzná‰ející uãení i jeho svat˘ Ïivot
s dogmaty, jeÏ hlásali pfiedstavitelé fiím-
ské církve,s hrabivostí a prostopá‰nos-
tí jejich Ïivota, pokládali si mnozí za
ãest, Ïe mohou b˘t jeho pfiívrÏenci.

K Husovi, kter˘ dosud pÛsobil osa-
mocenû, se nyní pfiidal Jeron˘m. Spo-
jili své osudy – a nakonec je ani smrt
nerozdûlila. Jeron˘m, kter˘ za svého
pobytu v Anglii pfiijal Viklefovo uãení,
byl vzdûlan˘ muÏ s bystr˘m úsudkem.
Byl to i v˘born˘ fieãník a vÛbec mûl
vlohy, které lidé obdivují.

U Husa ve vût‰í mífie vynikly vlast-
nosti,které tvofií velikost charakteru. Je-
ho uváÏlivá soudnost brzdila Jeron˘mo-
vu impulsivnost; Jeron˘m pfiitom Husa
respektoval a podfiizoval se jeho radám.
Díky jejich vzájemné spolupráci po-
stupovala reforma rychleji.

BÛh dopfiál, aby mysl jeho vyvole-
n˘ch „nástrojÛ“ osvítilo velké „svûtlo“
a odhalilo jim mnohé z bludÛ ¤íma. Ne-
dostali v‰ak v‰echno svûtlo, které chtûl
BÛh svûtu dát. Prostfiednictvím sv˘ch
sluÏebníkÛ BÛh vyvádûl lidstvo z tem-
noty fiímské církve.V cestû jim v‰ak stá-
la spousta pfiekáÏek, a tak je BÛh vedl
krok za krokem,aby je byli schopni pfie-
konat. Nebyli pfiipraveni pfiijmout celé
svûtlo najednou.Kdyby se jim ho dosta-
lo,nutnû by se od svûtla odvrátili jako li-
dé, ktefií dlouho Ïili ve tmû a najednou
pohlédli do plného jasu poledního slun-
ce. Proto BÛh odhaloval iniciátorÛm re-
formace svûtlo poznenáhlu – tak, jak je
lidé mohli pfiijmout.V následujících sta-
letích mûli pfiijít dal‰í vûrní dûlníci, aby
vedli lid dál po cestû nápravy.
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Rozkol v církvi dále pokraãoval.
O moc nyní soupefiili tfii papeÏové a je-
jich rivalita pÛsobila mezi kfiesÈany v‰e-
obecn˘ zmatek a vedla k nárÛstu zlo-
ãinnosti. PapeÏové v‰ak nezÛstali jen
u vyná‰ení klateb; boj o moc je nutil zís-
kat vyzbrojené vojsko. K tomu ov‰em
potfiebovali peníze,které si opatfiili tím,
Ïe prodávali rÛzné v˘hody, úfiady a cír-
kevní poÏehnání (viz Dodatek ã. 16).
Také knûÏí napodobovali své nadfiízené.
Aby znemoÏnili své odpÛrce a posílili
své vlastní pozice,uchylovali se ke sva-
tokupectví a násilí. Hus stále odváÏnûji
kritizoval ohavnosti tolerované ve jmé-
nu náboÏenství. Nebál se vefiejnû obvi-
nit nejvy‰‰í církevní pfiedstavitele ze
zodpovûdnosti za hlubok˘ úpadek, do
kterého se kfiesÈanstvo dostalo.

Zdálo se, Ïe Praha je znovu na po-
kraji krvavého sporu. Jako v dávn˘ch
dobách byl BoÏí sluÏebník obvinûn,
„Ïe uvádí do zkázy Izrael“ (1 Kr 18,17).
Na mûsto byla znovu uvalena klatba
a Hus opût ode‰el do svého rodného
kraje. Svûdectví,jeÏ tak vûrnû ‰ífiil ze své
milované Betlémské kaple, bylo uml-
ãeno. Nyní mûl promluvit z vy‰‰í kaza-
telny, a to ke v‰em kfiesÈanÛm, dfiíve
neÏ poloÏí svÛj Ïivot „na oltáfi pravdy“.

SVOLÁNÍ SNùMU V KOSTNICI

K nápravû zla, které niãilo Evropu, byl
svolán do Kostnice v‰eobecn˘ církevní
snûm. Snûm svolal na pfiání císafie Zik-
munda jeden ze tfií soupefiících pape-
ÏÛ, Jan XXIII. Îádost o svolání snûmu
nebyla papeÏi Janu pfiíli‰ po chuti,pro-
toÏe jeho povaha a ãinnost sotva moh-
ly snést provûfiování, i kdyby je vedli

preláti s tak uvolnûnou mravností, ja-
k˘mi tehdy církevní hodnostáfii bezpo-
chyby byli.NeodváÏil se v‰ak vzdorovat
Zikmundovû vÛli (viz Dodatek ã.17).

Hlavními cíli, jichÏ mûl snûm dosáh-
nout, bylo odstranûní rozkolu v církvi
a likvidace kacífiství. Proto byli pfied
snûm pfiedvoláni oba vzdoropapeÏové
i hlavní ‰ifiitel nov˘ch názorÛ Jan Hus.
VzdoropapeÏové se obávali o vlastní
bezpeãnost, proto se osobnû nedosta-
vili,ale dali se zastoupit sv˘mi vyslanci.
Aãkoli papeÏ Jan byl formálnû svolava-
telem snûmu,ve skuteãnosti pfiistupoval
k zasedání s velkou nedÛvûrou – po-
dezíral totiÏ císafie, Ïe má v úmyslu ho
sesadit. Obával se, Ïe bude brán k od-
povûdnosti za nefiesti, jimiÏ zneuctil
papeÏskou korunu, a za zloãiny, které
spáchal, aby ji získal. Pfiesto v‰ak pfiijel
do Kostnice v okázalém prÛvodu, za
doprovodu nejvy‰‰ích církevních hod-
nostáfiÛ a dal‰ích dvofianÛ.K uvítací ce-
remonii se se‰lo v‰echno duchovenstvo
i hodnostáfii mûsta s poãetn˘m zástu-
pem mû‰ÈanÛ.âtyfii pfiední kon‰elé nesli
nad hlavou papeÏe zlat˘ baldach˘n.Pfied
papeÏem nesli hostii.Byla to velkolepá
podívaná, jiÏ umocÀovala i bohatá rou-
cha kardinálÛ a ‰lechticÛ.

Mezitím se ke Kostnici blíÏil jin˘
poutník. Hus vûdûl o nebezpeãí, které
mu hrozilo. Rozlouãil se se sv˘mi pfiá-
teli – jako by je uÏ nikdy nemûl spatfiit
– a vydal se na cestu s pocitem, Ïe ho
vede na hranici. I kdyÏ dostal od ães-
kého krále a císafie Zikmunda listy, jeÏ
mu mûly zaruãit ochranu a bezpeãí,
pfiesto uãinil v‰echna nutná opatfiení,
protoÏe svou smrt povaÏoval za velmi
pravdûpodobnou.
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V dopisu, kter˘ poslal sv˘m pfiáte-
lÛm v Praze, napsal: „Moji bratfii, ... vy-
pravil jsem se na cestu ...mezi velmi ve-
liké a velmi mnohé nepfiátele... Vûfiím
svému milostivému,moudrému a moc-
nému Spasiteli, Ïe skrze své zaslíbení
a skrze va‰i vûrnou modlitbu dá mi
moudrost a stateãnost Ducha svatého,
abych setrval, a oni aby nemohli mne
na kfiivou stranu uch˘liti;aã mi dá poku-
‰ení, hanûní, vûzení neb smrt trpûti, ja-
koÏ jest sám trpûl,a své nejmilej‰í sluhy
v téÏ poddal, a nám dal pfiíklad, aby-
chom pro nûho a pro své spasení trpû-
li. On BÛh, a my jeho stvofiení, on Pán
a my sluhové,on v‰eho svûta král a my
lidiãkové nestateãní, on bez hfiíchu
a my hfií‰ní… On také trpûl i proã by-

chom my netrpûli? VÏdyÈ na‰e utrpení
v milosti jest na‰e vyãi‰tûní od hfiíchÛ…
ProtoÏ,milí bratfii a milé sestry,modlete
se snaÏnû,aÈ mi ráãí dáti setrvání,a aby
mû ráãil ostfiíhati od poskvrnûní.A jest-
li k jeho chvále a k va‰emu prospûchu
má smrt, aÈ mi ji ráãí dáti beze strachu
zlého podstoupiti. Pakli jest k na‰emu
lep‰ímu, aby mû vám ráãil navrátiti…,
abychom je‰tû spolu v jeho zákonû se
pouãili, antikristov˘ch sítí nûco poru-
‰ili a budoucím bratfiím po sobû dobr˘
pfiíklad zÛstavili. JiÏ snad v Praze více
mû pfied smrtí neuzfiíte; pakli mocn˘
BÛh mû vám ráãí vrátiti, tím se veseleji
uzfiíme; a ov‰em kdyÏ v radosti nebes-
ké spolu se shledáme.“ (HusÛv list ães-
k˘m pfiátelÛm z 10. fiíjna 1414)

Cesta Jana Husa a Jeron˘ma PraÏského do Kostnice.
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V jiném dopisu knûzi, kter˘ se stal
uãedníkem evangelia, mluví Hus s hlu-
bokou pokorou o sv˘ch vlastních chy-
bách,vyznává,Ïe s potû‰ením nosil pûk-
né ‰aty a Ïe spoustu ãasu promarnil ne-
uÏiteãn˘mi zábavami.A pak pfiidává tyto
dÛtklivé rady:„âest BoÏí,spása du‰í a prá-
ce aÈ tebou vládnou, ne majetek prasat
neb polností. Mûj se na pozoru, abys …
nevzdûlával více pfiíbytek neÏ du‰i svou;
hleì, abys byl vzdûlavatelem stánku du-
chovního, jsa naklonûn k chud˘m a po-
níÏen,a abys neprojídal statky v hodech.
Bojím se také, nenapraví‰-li Ïivota své-
ho,upou‰tûje od krásn˘ch ‰atÛ a nadby-
teãn˘ch vûcí,Ïe tûÏce bude‰ pokárán od
Pána, jakoÏ i já ne‰Èastn˘ budu poká-
rán... Proto, Ïe jsi mé mluvení a hlásání
vefiejné od mládí svého znamenitû po-
znal, není mi tfieba ti více psáti.Ale pro-
sím tû pro milosrdenství JeÏí‰e Krista,
abys mne nenásledoval v Ïádné lehko-
myslnosti, kterou’s na mnû spatfiil.“ Na
obálku listu pfiipsal: „Prosím tû, abys to-
hoto listu neotvíral, leã dostane‰-li zprá-
vu o tom,Ïe jsem mrtev.“(HusÛv list Mis-
tru Martínkovi z10. fiíjna 1414)

Cestou Hus v‰ude sledoval známky
toho, jak se jeho uãení ‰ífií a jak jeho
vûc lidé pfiíznivû pfiijímají. Zástupy lidí
se sbíhaly,aby ho spatfiily a v nûkter˘ch
mûstech ho ulicemi provázeli i mûst‰tí
úfiedníci.

Po pfiíchodu do Kostnice mûl Hus
naprostou volnost. K císafiovu dopisu
pfiidal papeÏ svÛj osobní ochrann˘ list.
Tato slavnostní a opakovaná prohlá‰e-
ní v‰ak byla poru‰ena a reformátor byl
v krátké dobû na pfiíkaz papeÏe a kar-
dinálÛ zatãen a uvûznûn v temné Ïaláfiní
kobce. Pozdûji byl pfievezen do hradní-

ho vûzení na druhém bfiehu R˘na.PapeÏ
svou vûrolomností mnoho nezískal, za-
nedlouho byl sám vûznûn ve stejném
vûzení (Bonnechose, sv. 1, str. 247).
Zodpovídal se totiÏ pfied koncilem z to-
ho,Ïe vedle vraÏdy,svatokupectví a cizo-
loÏstva spáchal nejodpornûj‰í zloãiny
– „hfiíchy, které se neslu‰í ani jmeno-
vat“.To prohlásil samotn˘ koncil, kter˘
také papeÏe nakonec zbavil tiáry a ne-
chal ho vsadit do vûzení.Koncil rovnûÏ
sesadil vzdoropapeÏe a zvolil nového
papeÏe (viz Dodatek ã.18).

Aãkoli se papeÏ dopou‰tûl vût‰ích
zloãinÛ,neÏ z jak˘ch kdy Hus obviÀoval
knûÏstvo a kvÛli nimÏ poÏadoval ná-
pravu, pfiesto t˘Ï koncil, kter˘ pozdûji
papeÏe sesadil, udûlal v‰echno pro to,
aby reformátora zniãil.Husovo uvûznûní
vyvolalo v âechách velké poboufiení.
Mocní ‰lechtici zaslali koncilu protest
proti takovému postupu. Císafi, kter˘
nelibû nesl, Ïe jeho záruky byly poru-
‰eny, vyslovil nesouhlas s opatfieními
proti Husovi. Husovi protivníci v‰ak
soptili hnûvem a umínûnû lpûli na svém;
dovolávali se císafiova zájmu o církev,
snaÏili se v nûm vzbudit strach a pfied-
sudky. PfiedloÏili dlouh˘ seznam argu-
mentÛ, aby dokázali, Ïe „není potfieba
dodrÏovat pfiísahu danou kacífiÛm ne-
bo osobám podezfiel˘m z kacífiství,
i kdyÏ dostali záruky bezpeãnosti od
císafiÛ a králÛ“( Jacques Lenfant,Dûjiny
kostnického koncilu, sv.1, str. 516). Tak
se jim podafiilo prosadit své zámûry.

HUS P¤ED KONCILEM

Oslaben pobytem ve vûzení – v nûmÏ
díky vlhkému a zatuchlému prostfiedí
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onemocnûl zimnici, která ho málem
pfiipravila o Ïivot – pfiedstoupil Hus ko-
neãnû pfied koncil.Vfietûzech stál pfied
císafiem,kter˘ se svou ctí zavázal,Ïe ho
ochrání. Bûhem dlouhého procesu za-
stával Hus pevnû pravdu a pfied shro-
máÏdûn˘mi církevními a svûtsk˘mi hod-
nostáfii vyslovil rozhodn˘ nesouhlas se
zkaÏeností knûÏské vrchnosti.KdyÏ mu
dali na vybranou,zda odvolá své uãení,
nebo podstoupí smrt, zvolil údûl mu-
ãedníka.

BoÏí milost mu byla oporou.Bûhem
t˘dnÛ utrpení – neÏ koncil vynesl koneã-
n˘ rozsudek – plnil jeho du‰i nebesk˘
pokoj. „Psal jsem list tento vám,“ napsal
pfiátelÛm, „v Ïaláfii v okovech, ãekaje

nazítfií na smrt odsouzení... Kterak se
mnou Pán BÛh milostivû ãinil a se
mnou jest v divn˘ch poku‰eních, po-
znáte, aÏ se u Boha v radosti z jeho mi-
losti setkáme.“ (List HusÛv ve‰kerému
národu ãeskému z 10. ãervna 1415)

V ‰eru vûzeÀské kobky pfiedvídal Hus
vítûzství pravé víry.Vduchu se vracel do
Betlémské kaple v Praze, kde donedáv-
na kázal evangelium,a ve snu uvidûl pa-
peÏe a jeho biskupy,jak niãí obrazy Kris-
ta, které namaloval na stûny kaple. „To
ho nesmírnû zarmoutilo; druhého dne
v‰ak vidûl ve snu mnoho malífiÛ, ktefií
znovu malovali tyto obrazy a ty byly je‰-
tû krásnûj‰í a bylo jich je‰tû více. KdyÏ
malífii své dílo dokonãili,vystoupili pfied

Jan Hus pfied kostnick˘m koncilem. Husovo uãení bylo jedním z plamenÛ, ji-

miÏ vzplál oheÀ reformace.



shromáÏdûním lidí se slovy:‘Jen aÈ sem
pfiijdou biskupové a knûÏí.Tyhle obrazy
uÏ se jim nikdy smazat nepodafií!’“ Hus
pak ke svému snu poznamenal: „Dou-
fám, Ïe KristÛv Ïivot, kter˘ slovem jeho
v Betlémû malován byl ode mne v lid-
sk˘ch srdcích, kter˘ zniãiti chtûli, ... ma-
lován bude od ãetnûj‰ích kazatelÛ lep-
‰ích neÏ já.“ (D’Aubigné, díl 1, kap. 6)

Pak byl Hus pfiedveden pfied koncil
naposledy. Bylo to velkolepé, slavnost-
ní shromáÏdûní – císafi, fií‰ská kníÏata,
vyslanci králÛ, kardinálové, biskupové
a poãetn˘ zástup lidí, ktefií se pfii‰li po-
dívat na to,co se bude dít.Ze v‰ech kon-
ãin kfiesÈanského svûta se shromáÏdili
svûdkové této první velké obûti v dlou-
hém zápase, kter˘m mûla b˘t vybojo-
vána svoboda svûdomí.

KdyÏ koncil Husa naposledy vyzval,
aby se rozhodl,reformátor potvrdil své
dfiívûj‰í prohlá‰ení. Pak upfiel proni-
kav˘ pohled na panovníka, kter˘ tak
hanebnû poru‰il své slovo, a prohlásil:
„Rozhodl jsem se z vlastní svobodné
vÛle pfiijít pfied tento koncil s ochran-
n˘m prÛvodním listem zde pfiítomné-
ho císafie.“ (Bonnechose, sv. 2, str. 84)
Po Zikmundovû tváfii se rozlil krvav˘ ru-
mûnec, kdyÏ se zraky celého shromáÏ-
dûní obrátily na nûj.

UPÁLENÍ JANA HUSA

Jakmile byl vynesen rozsudek, zaãal
obfiad, kter˘m byl Hus zbaven knûÏ-
ství. Biskupové oblékli vûznû do knûÏ-
ského roucha. KdyÏ ho mûl Hus na so-
bû,prohlásil: „Ná‰ Pán JeÏí‰ Kristus byl
obleãen do bílého roucha na pos-
mûch, kdyÏ ho dal Herodes pfiedvést

pfied Piláta.“ (Bonnechose, sv. 2, str. 86)
KdyÏ pak byl znovu vyzván, aby odvo-
lal, obrátil se k lidu a odpovûdûl: „S ja-
kou tváfií bych hledûl na nebesa? Jak
bych mohl pohledût do tváfie tûm mno-
ha lidem,kter˘m jsem kázal ãisté evan-
gelium? Ne, cením si jejich spásy více
neÏ tohoto ubohého tûla,urãeného ny-
ní k smrti.“Kus po kuse z nûho svléka-
li knûÏsk˘ odûv, pfiiãemÏ kaÏd˘ biskup
pronesl kletbu,kdyÏ provádûl svou ãást
obfiadu. Nakonec mu na hlavu nasadili
ãepici z papíru ve tvaru ‰piãaté bis-
kupské mitry, pomalovanou o‰kliv˘mi
obrazy ìáblÛ a s nápisem ‘Arcikacífi’ na
pfiední stranû. „S nejvût‰í radostí,“ pro-
hlásil Hus, „ponesu tuto korunu hanby
pro tebe, Pane JeÏí‰i, jenÏ jsi pro mne
nesl korunu trnovou.“

KdyÏ byl takto vystrojen,preláti fiek-
li: „Nyní porouãíme tvou du‰i ìáblu.“
„A já,“ odpovûdûl Jan Hus, a pozdvihl
zrak k nebi, „porouãím svého ducha
do tv˘ch rukou, Pane JeÏí‰i, neboÈ jsi
mne vykoupil.“ (Wylie, sv. 3, kap. 7)

Pak ho pfiedali svûtsk˘m úfiadÛm.
KdyÏ ho vedli na místo popravy, ‰el za
ním obrovsk˘ zástup – stovky ozbro-
jencÛ, knûÏí a biskupové ve sv˘ch dra-
hocenn˘ch hávech, i obãané Kostnice.
KdyÏ ho pfiivázali ke kÛlu a k zapálení
hranice uÏ bylo také v‰echno pfiipra-
veno, vyzvali je‰tû jednou Husa, aby se
zachránil tím, Ïe své bludy odvolá. „Ja-
ké bludy mám odvolat?“ohradil se Hus.
„Nejsem si vûdom Ïádného bludu. Vo-
lám Boha za svûdka,Ïe v‰echno,co jsem
psal a kázal, sledovalo záchranu du‰í
pfied hfiíchem a zatracením. A proto
s nejvût‰í radostí chci pravdu, kterou
jsem psal a hlásal, zpeãetit svou krví.“

77(108-109)



(Wylie, sv. 3, kap. 7) KdyÏ vzplály ko-
lem nûho plameny,zaãal zpívat:„JeÏí‰i,
synu DavidÛv, smiluj se nade mnou“
a zpíval,dokud jeho hlas nebyl umlãen
navÏdy.

I jeho nepfiátelé byli pfiekvapeni je-
ho odváÏn˘m vystupováním. Jeden
z horliv˘ch zastáncÛ papeÏství popsal
muãednictví Husa a Jeron˘ma, kter˘
zemfiel nedlouho potom, slovy: „Oba
byli pevné mysli, kdyÏ se pfiiblíÏila je-
jich poslední hodina. Chystali se na
hranici, jako by ‰li na svatební hostinu.
Nevydali ze sebe jedin˘ v˘kfiik bolesti.
KdyÏ plameny vzplály, zaãali zpívat Ïal-
my a hluk ohnû mohl stûÏí pfiehlu‰it je-
jich zpûv.“ (Wylie, sv. 3, kap. 7)

KdyÏ oheÀ zcela strávil Husovo tû-
lo, byl popel i se zemí, na které leÏel,
sebrán a vhozen do R˘na a fieka jej
odnesla do mofie. Husovi pronásledo-
vatelé doufali, Ïe se jim koneãnû poda-
fiilo vym˘tit pravdu,kterou hlásal, a jen
stûÏí mohli tu‰it, Ïe popel odplaven˘
do mofie bude jako semeno roznesen
do v‰ech koutÛ svûta a v zemích do-
sud neznám˘ch pfiinese „bohatou
ÏeÀ“– lidi, ktefií budou svûdãit o prav-
dû. Hlas, kter˘ zaznûl na kostnickém
snûmu, se bude v mnoha ozvûnách
vracet celá dal‰í staletí. Husova Ïivotní
pouÈ skonãila, ale pravda, pro kterou
zemfiel, nemÛÏe nikdy zahynout. Jeho
pfiíklad víry a vytrvalosti povzbudil ji-
né, aby pevnû stáli za pravdou a brá-
nili ji navzdory hrozbû muãení a smr-
ti. Jeho poprava ukázala celému svûtu
proradnost a krutost ¤íma. Nepfiátelé
pravdy, aã si to neuvûdomovali, tak ve
skuteãnosti prospûli tomu, co se sna-
Ïili zniãit.

JERON¯M V KOSTNICI

V Kostnici v‰ak byla postavena je‰tû
jedna hranice – je‰tû jeden svûdek mu-
sel svou krví svûdãit pro pravdu. KdyÏ
se Jeron˘m louãil s Husem pfied jeho
odjezdem na kostnick˘ koncil, po-
vzbuzoval ho ke stateãnosti a pevnosti
a slíbil, Ïe mu pfiijde na pomoc, jestliÏe
se dostane do nebezpeãí. KdyÏ se pak
dozvûdûl o Husovû uvûznûní, snaÏil se
ihned splnit svÛj slib. Bez ochranného
listu a pouze s jedním prÛvodcem se
vypravil do Kostnice.Tam ale zjistil,Ïe se
sám vystavuje nebezpeãí,aniÏ by mohl
nûco podniknout pro Husovo vysvo-
bození. Pokusil se proto utéct z mûsta,to
se mu ale nepodafiilo – byl zajat a v do-
provodu vojenského oddílu dopraven
zpût. KdyÏ se pak objevil poprvé pfied
koncilem a pokusil se reagovat na vzne-
senou obÏalobu,uvítaly ho v˘kfiiky: „Do
ohnû s ním! Do ohnû!“ (Bonnechose,
sv.1, str. 234) Uvûznili ho a spoutali fie-
tûzy v poloze, která mu pÛsobila velké
bolesti; k jídlu dostával jen chléb a vo-
du. Po nûkolika mûsících krutého vûz-
nûní Jeron˘m onemocnûl a jeho Ïivot
visel na vlásku. Proto jeho nepfiátelé –
z obavy, Ïe by mohl zemfiít – zmírnili
tvrdost svého poãínání, tfiebaÏe ho ve
vûzení drÏeli je‰tû cel˘ dal‰í rok.

Husova smrt nepfiinesla takové v˘-
sledky, jaké stoupenci papeÏství oãeká-
vali. Poru‰ení ochrany, kterou Husovi
zaruãoval doprovodn˘ list,vyvolalo bou-
fii rozhofiãení,a proto snûm rozhodl vy-
ãkat prozatím s upálením na hranici
s tím,Ïe se pokusí vynutit na Jeron˘mo-
vi „odvolání“. Jeron˘m byl pfiedveden
pfied koncil,kter˘ mu dal na vybranou:
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buì odvolá,nebo ho ãeká smrt na hra-
nici. Na poãátku jeho vûznûní by smrt
byla jenom jako „pohlazení“ v porov-
nání se stra‰n˘m utrpením,které musel
podstoupit. Nyní byl ale zeslábl˘ a vy-
ãerpan˘ nemocemi a dlouh˘m Ïalá-
fiováním;v úzkostech a nejistotû – v od-
louãení od pfiátel a v zármutku nad Hu-
sovou smrtí – se jeho mravní síla zcela
vyãerpala a Jeron˘m se podrobil kon-
cilu. Zavázal se, Ïe bude vyznávat kato-
lickou víru a pfiijal rozhodnutí koncilu
odsuzující Viklefovo a Husovo uãení
s v˘jimkou „svat˘ch pravd“, které uãili
(Bonnechose, sv. 2, str.141).

Touto v˘jimkou se Jeron˘m pokou-
‰el uchlácholit hlas svûdomí a unik-
nout tvrdému údûlu. V samotû vûzení
v‰ak pochopil zfietelnûji, na co vlastnû
pfiistoupil. Pfiem˘‰lel o Husovû odvaze
a vûrnosti a pfiitom si uvûdomil, jak on
sám pravdu zapfiel. Myslel na nebeské-

ho Mistra, kterému se zavázal slouÏit
a kter˘ pro nûho zemfiel na kfiíÏi. Je‰tû
pfied „odvoláním“ nacházel v utrpení
útûchu – mûl jistotu, Ïe je mu BÛh na-
klonûn.Teì ho ale trápily v˘ãitky a po-
chybnosti.Uvûdomoval si,Ïe bude mu-
set je‰tû znovu „odvolat“,neÏ bude mo-
ci dosáhnout smíru s ¤ímem.Cesta,po
níÏ se vydal,mohla skonãit jen úpln˘m
odpadnutím. Proto se rozhodl:Nezapfie
svého Pána, aby tím unikl krátkému
utrpení.

Zanedlouho byl znovu pfiedveden
pfied koncil. Jeho odvolání soudce ne-
uspokojilo.Ve své krveÏíznivosti, jiÏ je‰-
tû více podráÏdila Husova prolitá krev,
touÏili po dal‰ích obûtech. Jeron˘m
mohl svÛj Ïivot zachránit jedinû tím,Ïe
se pravdy vzdá bez jak˘chkoli v˘hrad.
Rozhodl se v‰ak, Ïe vyzná svou víru
a bude následovat svého bratra spolu-
muãedníka do plamenÛ hranice.

Vzal zpût své dfiívûj‰í odvolání a jako
ãlovûk odsouzen˘ k smrti Ïádal o moÏ-
nost obhajoby. Preláti se obávali jeho
slov, a proto trvali na tom, aby buì jen
potvrdil nebo popfiel pravdivost obvi-
nûní, která proti nûmu byla vznesena.
To se Jeron˘movi zdálo pfiíli‰ kruté
a nespravedlivé: „DrÏíte mû zavfieného
tfii sta ãtyfiicet dní v té odpornû ‰pina-
vé, smrduté kobce, kde se mi nedostá-
vá témûfi niãeho;a teì mû pfiivádíte sem
a odmítáte mû vyslechnout, a pfiitom
dopfiáváte sluchu m˘m úhlavním ne-
pfiátelÛm... Jestli jste opravdu moudfií
a jste-li svûtlem svûta,pak dbejte na to,
abyste nehfie‰ili proti spravedlnosti.Po-
kud jde o mne, jsem jen slab˘ smrtel-
ník;mÛj Ïivot má jen nepatrn˘ v˘znam.
A napomínám-li vás, abyste nevyná‰eli
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Jeron˘m PraÏsk˘, HusÛv druh, jenÏ

skonãil svÛj Ïivot na kostnickém po-

pravi‰ti rok po Husovû smrti.



nespravedliv˘ rozsudek, fiíkám to spí‰e
ve va‰em zájmu neÏ ve svém.“ (Bonne-
chose, sv. 2, str.146.147)

DAL·Í MUâEDNÍK P¤ED KONCILEM

Nakonec jeho Ïádosti vyhovûli.Pfied sv˘-
mi soudci Jeron˘m poklekl a modlil
se, aby BoÏí Duch vedl jeho my‰lenky
i slova, aby nepromluvil nic, co by ne-
odpovídalo pravdû nebo co by znevá-
Ïilo odkaz jeho Mistra. Tak se na jeho
osobû naplnilo zaslíbení, které Pán dal
prvním uãedníkÛm: „Budou vás vodit
pfied vládce a krále kvÛli mnû... A kdyÏ
vás obÏalují, nedûlejte si starosti, jak
a co budete mluvit; neboÈ v tu hodinu
vám bude dáno,co máte mluvit.Nejste
to vy,kdo mluvíte,ale mluví ve vás Duch
va‰eho Otce.“ (Mt 10,18-20)

Jeron˘mova slova vyvolala úÏas a ob-
div, a to i v fiadách jeho nepfiátel.Mûl uÏ
za sebou cel˘ rok Ïaláfiování,kdy tûÏce
strádal tûlesnû i du‰evnû, kdy nemûl
moÏnost ãíst a pro tmu vûzeÀské kob-
ky vÛbec nic nevidûl.Pfiesto dÛkazy, kte-
ré pfiedloÏil,mûly takovou sílu a logiku,
jako kdyby mûl moÏnost studovat do-
cela v klidu a bez rozptylování. Sv˘m
posluchaãÛm pfiipomnûl v dlouhém v˘-
ãtu svaté muÏe, ktefií byli odsouzeni
nespravedliv˘mi soudci. Témûfi v kaÏ-
dé generaci se objevují jedinci,ktefií se
snaÏí povznést národ a kvÛli tomu se
pak stávají terãem hanby a odsuzová-
ní. Pozdûji se v‰ak ukáÏe, Ïe si zasluhu-
jí úctu. Ostatnû i sám Kristus byl od-
souzen nespravedlivû jako zlosyn.

KdyÏ Jeron˘m pfied ãasem odvolá-
val své názory, souhlasil s rozsudkem
odsuzujícím Husa – prohlásil ho za

spravedliv˘. Nyní v‰ak fiekl, Ïe toho li-
tuje a zdÛraznil pfiedev‰ím nevinu a sva-
tost tohoto muãedníka: „Znal jsem ho
od dûtství. Byl to znamenit˘ muÏ, spra-
vedliv˘ a svat˘;byl odsouzen pfiesto,Ïe
byl nevinen... Také já jsem hotov zem-
fiít. Nezaleknu se muk, která mi pfiipra-
vují moji nepfiátelé, nezaleknu se fale‰-
n˘ch svûdkÛ, ktefií se jednou budou
muset odpovídat za své lÏi pfied velk˘m
Bohem,jehoÏ nic nemÛÏe oklamat.“(Bo-
nnechose, sv. 2, str.151)

Jeron˘m si dûlal v˘ãitky kvÛli tomu,
Ïe zapfiel pravdu:„Ze v‰ech hfiíchÛ,kte-
ré jsem spáchal od svého mládí, Ïádn˘
tak netíÏí mou du‰i a nevyvolává tak
ostré v˘ãitky jako ten, kter˘ jsem spá-
chal na tomto osudném místû, kdyÏ
jsem schválil nespravedliv˘ rozsudek
vynesen˘ nad Viklefem a nad svat˘m
muãedníkem Janem Husem, m˘m uãi-
telem a pfiítelem.Ano,doznávám a pro-
hla‰uji s hrÛzou, Ïe jsem hanebnû ztra-
til odvahu, kdyÏ jsem ze strachu pfied
smrtí zatratil jejich uãení.Proto prosím
V‰emohoucího Boha, aby mi ráãil od-
pustit mé hfiíchy, obzvlá‰tû pak tento,
nejohavnûj‰í ze v‰ech.“ Pak ukázal na
své soudce a rozhodnû prohlásil: „Od-
soudili jste Viklefa a Jana Husa ne pro-
to, Ïe by jejich pÛsobení otfiáslo zákla-
dy církevního uãení, ale prostû proto,
Ïe pran˘fiovali hanebnosti páchané du-
chovenstvem – jeho okázalost,nadutost
a v‰echny nefiesti prelátÛ a knûÏí.To,co
tvrdili a co nelze vyvrátit, tvrdím a hlá-
sám i já.“

Jeho fieã byla pfieru‰ena. Preláti byli
vzteky bez sebe;kfiiãeli:„CoÏ je zapotfie-
bí dal‰ího dÛkazu? Zde vidíme na vlast-
ní oãi nejzatvrzelej‰ího z kacífiÛ!“
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Jeron˘m si nev‰ímal vfiavy a zvolal:
„JakÏe? Myslíte si, Ïe se bojím zemfiít?
DrÏeli jste mû cel˘ rok ve stra‰ném vûze-
ní, hroznûj‰ím neÏ sama smrt. Zacházeli
jste se mnou krutûji neÏ Turek, Îid ne-
bo pohan,takÏe maso mi doslova uhní-
vá zaÏiva a odpadá od kostí; a pfiesto si
nestûÏuji, neboÈ nafiíkání neslu‰í zmu-
Ïilému. Musím v‰ak vyslovit svÛj úÏas
nad tím, jakého barbarství se dopou‰tí-
te proti kfiesÈanu.“ (Bonnechose, sv. 2,
str.151-153)

Znovu se vzedmulo poboufiení a Je-
ron˘m byl rychle odvleãen do vûzení.
Ve shromáÏdûní v‰ak bylo nûkolik lidí,
na nûÏ Jeron˘mova slova hluboce za-
pÛsobila a ktefií by ho rádi zachránili
pfied smrtí. Tito církevní hodnostáfii
Jeron˘ma nav‰tívili a naléhavû ho Ïá-
dali,aby se podfiídil koncilu.Nabízeli mu
skvûlou perspektivu – jako odmûnu za
to, Ïe se zfiekne svého nesouhlasného,
protifiímsky ladûného postoje. Jeron˘m
v‰ak zÛstal neoblomn˘ – stejnû jako je-
ho Mistr, kdyÏ mu byla nabízena sláva
celého svûta.

Odpovídal:„DokaÏte mi z Písma sva-
tého, Ïe se m˘lím, a já odvolám.“

„Písmo svaté!“ zvolal jeden z tûch,
ktefií ho pfii‰li pfiesvûdãovat.„CoÏ se dá
v‰echno dokázat z Písma? Kdo mu mÛ-
Ïe porozumût, dokud je církev nevy-
loÏí?“

Jeron˘m odpovûdûl: „ZaslouÏí si lid-
ské tradice,abychom jim vûfiili více neÏ
evangeliu na‰eho Spasitele? Apo‰tol
Pavel nevybízel ty, jimÏ psal, aby po-
slouchali v˘mysly lidí, ale vyzval je:
Zkoumejte Písmo.“

„Jsi kacífi!“ odpovûdûl mu jeho pro-
tivník. „Mrzí mû,Ïe jsem se s tebou vÛ-

bec tak dlouho pfiel.Vidím,Ïe tû ovládá
ìábel.“ (Wylie, sv. 3, kap.10)

Brzy nato byl nad Jeron˘mem vyne-
sen rozsudek.Vyvedli ho na totéÏ mís-
to,na nûmÏ skonãil svÛj Ïivot Jan Hus.
Cestou si zpíval a z jeho tváfie bylo moÏ-
né vyãíst radost a pokoj. SvÛj pohled
soustfiedil na Krista; my‰lenky na smrt
ho uÏ nestra‰ily.KdyÏ se kat chystal za-
pálit hranici, stoupl si za nûho, Jero-
n˘m v‰ak na nûj zavolal: „Jen pfiistup
smûle pfiede mne a zapal oheÀ pfied
m˘m zrakem.Kdybych se tfiásl strachy,
vÛbec bych tady nebyl.“

Poslední slova, která pronesl, kdyÏ
uÏ kolem nûho ‰lehaly plameny, byla
modlitba: „Pane,V‰emohoucí Otãe, sli-
tuj se nade mnou a odpusÈ mi mé hfií-
chy, neboÈ ty ví‰, Ïe jsem vÏdy miloval
tvou pravdu.“(Bonnechose,sv.2,str.168)
Pak uÏ jeho hlas pfiestal znít,ale jeho rty
se dále pohybovaly jakoby v modlitbû.
KdyÏ oheÀ dokonal své dílo,sebrali po-
pel i se zemí a tak jako v pfiípadû Jana
Husa jej vhodili do R˘na.

Tak zemfieli vûrní ‰ifiitelé „svûtla“.
Ov‰em pravda,kterou hlásali, stejnû ja-
ko pfiíklad jejich hrdinství nemohly za-
niknout. Tak jako je nemoÏné obrátit
slunce na jeho dráze, stejnû nebylo
moÏné zabránit pfiíchodu „dne“, kter˘
právû tehdy vzcházel pro svût.

HUSITSKÉ HNUTÍ

Upálení Jana Husa vyvolalo v âechách
rozhofiãení a odpor.Cel˘ národ cítil,Ïe
se Hus stal obûtí zrady knûÏí a podlos-
ti císafie. PovaÏovali ho za vûrného uãi-
tele pravdy,a koncil,kter˘ Husa odsou-
dil k smrti,obviÀovali z vraÏdy.Husovo
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uãení vzbuzovalo nyní více pozornosti
neÏ kdykoli pfiedtím.PfiestoÏe na zákla-
dû papeÏského v˘nosu mûly b˘t
Viklefovy spisy spáleny, podafiilo se je
zãásti zachránit. Lidé je nyní vytahova-
li z úkrytÛ a zkoumali je spolu s Biblí
nebo alespoÀ s tûmi ãástmi Bible, kte-
ré se jim podafiilo získat. Mnozí se tak
obrátili na reformovanou víru.

Husovi vrazi v‰ak nepfiihlíÏeli postu-
pu Husova uãení se zaloÏen˘ma ruka-
ma.PapeÏ a císafi spojili své síly s cílem
zklikvidovat husitské hnutí. A tak Zik-
mundova vojska napadla âechy.

Husité se v‰ak postavili na odpor.Vedl
je Jan ÎiÏka,kter˘ sice jiÏ krátce po za-
ãátku války oslepl na obû oãi,nicménû
i pfiesto patfiil mezi nejschopnûj‰í voje-
vÛdce své doby. Husité dokázali ãelit
mnohonásobné pfiesile, protoÏe vûfiili
v BoÏí pomoc a byli pfiesvûdãeni, Ïe
bojují za spravedlivou vûc. Stále znovu
shromaÏìoval císafi nová vojska, aby
rozdrtil husitské voje – vÏdy znovu v‰ak
byl nucen ustupovat. Husité neznali
strach ze smrti a nikdo se jim nemohl
postavit.KdyÏ potom ÎiÏka nûkolik let
po vypuknutí války zemfiel, nastoupil
na jeho místo Prokop,kter˘ si jako sta-
teãn˘ a zdatn˘ vojevÛdce s ÎiÏkou v ni-
ãem nezadal, a v jistém smyslu ho do-
konce i pfiedãil.

KdyÏ se zpráva o smrti slepého vo-
jevÛdce donesla k u‰ím nepfiítele, po-
vaÏovali to za pfiízniv˘ okamÏik,kdy bu-
de moÏné dob˘t zpût v‰e,co dfiíve ztra-
tili.PapeÏ vyhlásil kfiiÏácké taÏení proti
husitÛm a do âech vtrhlo obrovské
vojsko. I to v‰ak utrpûlo drtivou poráÏ-
ku. Poté bylo vyhlá‰eno nové kfiiÏácké
taÏení.V‰echny zemû Evropy podléha-

jící papeÏi musely dodat své vojáky,pe-
níze i zbranû. Pod papeÏov˘m prapo-
rem se shromáÏdilo obrovské vojsko
a v‰ichni doufali, Ïe husit‰tí kacífii bu-
dou koneãnû vyhlazeni.V jistotû vítûz-
ství vstoupili kfiiÏáci do âech.Národ se
semkl, aby je zahnal. Dvû nepfiátelská
vojska se blíÏila k sobû,aÏ byla mezi ni-
mi pouze fieka. „KfiiÏácká vojska byla
mnohem silnûj‰í,ale místo aby vyrazila
pfies fieku a utkala se v boji s husity, za
kter˘mi tak daleko pochodovala,strnu-
la a nûmû zírala na husitské bojovníky.“
(Wylie, sv. 3, kap.17) Pak náhle dolehla
na vojáky tajemná hrÛza.AniÏ padla rá-
na,obrovská vojenská síla se zhroutila,
jako by ji rozprá‰ila nûjaká neviditel-
ná moc.Husité pobili mnoho nepfiátel-
sk˘ch vojákÛ a zaãali pronásledovat
uprchlíky. Do rukou vítûzÛ padla velká
kofiist, takÏe válka, která mûla âechy
zbídaãit, je spí‰e obohatila.

O nûkolik let pozdûji – jiÏ za vlády
nového papeÏe – byla uspofiádána je‰tû
jedna kfiíÏová v˘prava. I v tomto pfiípa-
dû dodaly vojsko a váleãné prostfiedky
v‰echny evropské zemû podléhající pa-
peÏi. V‰em, kdo se zúãastní tohoto ne-
bezpeãného podniku, slíbil papeÏ vel-
kou odmûnu. KaÏd˘ bojovník dostal
pfiíslib úplného odpu‰tûní i nejhor‰ích
zloãinÛ; v‰ichni, kdo ve válce padnou,
pak mûli obdrÏet bohatou odmûnu v ne-
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bi.Ti,kdo pfieÏijí,mûli sklidit pocty a bo-
hatství pfiímo na bitevním poli. Obrov-
ské vojsko tak znovu vstoupilo na ães-
kou pÛdu. Husit‰tí bojovníci pfied ním
ustupovali, a tak lákali vetfielce,ktefií po-
kládali své vítûzství za jistou vûc, dál
a dál do vnitrozemí.Nakonec se Prokop
se sv˘m vojskem zastavil, obrátil se ãe-
lem k nepfiíteli a pfiipravil se k bitvû.Kfii-
Ïáci nyní pochopili svÛj omyl a oãeká-
vali ve svém tábofie husitsk˘ útok. KdyÏ
usly‰eli hluk blíÏícího se vojska,dfiíve neÏ
se husité vÛbec objevili, padla na kfiiÏá-
ky hrÛza. KníÏata, velitelé i prostí vojáci
odhazovali zbranû a prchali na v‰echny
strany.Marnû se papeÏsk˘ legát,kter˘ ta-
Ïení vedl, snaÏil znovu zorganizovat vy-
stra‰ené a rozprchlé vojsko.Nakonec byl
sám strÏen proudem prchajících. Jeho
armáda se rozutekla a vítûzové znovu
získali tuãnou kofiist.

Obrovské vojsko – vyslané nejsilnûj-
‰ími národy Evropy, vojsko stateãn˘ch
váleãníkÛ, vycviãen˘ch a vybaven˘ch
k boji – tak podruhé uprchlo bez jediné
rány pfied obránci malého a do té doby
slabého národa.Byl to projev BoÏí moci.
Vetfielce zachvátila nadpfiirozená hrÛza.
BÛh, kter˘ porazil faraónova vojska
u Rudého mofie a obrátil na útûk madi-
ánská vojska pfied Gedeónem a jeho tfie-
mi sty muÏi, kter˘ jedné noci pfiemohl
vojska py‰né As˘rie, znovu zmafiil moc
utlaãovatele. „Tfiást se budou strachem,
strachem, jak˘ je‰tû nebyl. Kosti toho,
kdo tû oblehl,BÛh rozmetá, zahanbí‰ je,
protoÏe je BÛh zavrhl.“ (Î 53,6)

Pfiedstavitelé papeÏství ztratili nadû-
ji, Ïe zvítûzí silou, proto se nakonec
uch˘lili k diplomacii. Podafiilo se jim
dosáhnout kompromisu. Vefiejnû pro-

hla‰ovali, Ïe âechÛm dávají svobodu
svûdomí, ve skuteãnosti se v‰ak dopus-
tili zrady a vydali âechy pod fiímskou
korouhev. âe‰i si jako podmínku usmí-
fiení s ¤ímem kladli uznání ãtyfi poÏa-
davkÛ: svobodné hlásání BoÏího slova,
právo pfiijímat chléb i víno pro celou
církev,pouÏívání matefiského jazyka pfii
bohosluÏbû a vylouãení duchovenstva
ze v‰ech svûtsk˘ch úfiadÛ a jeho podfií-
zení pravomoci civilních soudÛ. Pa-
peÏské úfiady nakonec „daly svÛj sou-
hlas; tyto ãtyfii artikuly husitÛ pfiijímají,
ov‰em s tím, Ïe právo jejich v˘kladu, tj.
pfiesného urãení jejich obsahu, náleÏí
snûmu, ãili jin˘mi slovy papeÏi a císafii“
(Wylie, sv. 3, kap.18). To byl základ pro
uzavfiení smlouvy. ¤ím tak lstí a podvo-
dem dosáhl toho, co se mu nepodafii-
lo získat na váleãném poli; prosazením
vlastního v˘kladu husitsk˘ch artikulÛ
i Bible samé mohl pfievrátit jejich smysl
tak, aby se hodily jeho cílÛm.

Znaãná ãást âechÛ poznala, Ïe byli
pfiipraveni o svou svobodu, a nemohli
se smlouvou souhlasit. Vznikly spory,
které vedly k bojÛm a krveprolití. Za
tûchto bojÛ padl u‰lechtil̆  Prokop a âe-
chy ztratily svou svobodu.

Zikmund, kter˘ zradil Husa a Jero-
n˘ma, se stal ãesk˘m králem. Nedbal
na své sliby, Ïe bude zastávat práva âe-
chÛ, a zaãal hned zavádût a upevÀovat
v zemi papeÏskou nadvládu. Jeho pod-
fiízenost ¤ímu mu v‰ak Ïádn˘ velk˘ zisk
nepfiinesla.VÏdyÈ celá dvû desetiletí své-
ho Ïivota se musel pot˘kat s nejrÛznûj‰í-
mi nesnázemi a váleãn˘mi útrapami.Na
váleãném poli se mu v‰ak pfiíli‰ nevedlo
– dlouhé a neplodné války jenom vy-
sávaly královskou pokladnu.Zemfiel po
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roce vlády, své království zanechal na
pokraji obãanské války a sv˘m potom-
kÛm odkázal zneuctûné jméno.

Spory, boje a krveprolévání nebraly
konce. Cizí vojska opût napadla âechy
a vnitfiní rozkol dál rozvracel národ.
Lidé, ktefií zÛstali vûrni evangeliu, byli
vystaveni krvavému pronásledování.

JEDNOTA BRATRSKÁ

KdyÏ jejich dfiívûj‰í bratfii, ktefií uzavfie-
li dohodu s ¤ímem, pfiijali bludy ¤íma,
vytvofiili ti,kdo usilovali o prvotní víru,
novou církev, kterou nazvali „jednota
bratrská“. Tím proti sobû po‰tvali ne-
pfiátelské síly rekrutující se ze v‰ech
vrstev národa. I v této tûÏké dobû v‰ak
zÛstali pevní. PfiestoÏe se museli ukr˘-
vat v lesích a jeskyních, i nadále se
scházeli ke ãtení BoÏího slova a k bo-
hosluÏbám.

Od poslÛ, které tajnû vyslali do rÛz-
n˘ch zemí, se dozvûdûli, Ïe tu a tam
jsou „jednotliví vyznavaãi pravdy, nû-
kolik v tom mûstû,nûkolik v jiném,kte-
fií jsou právû tak jako oni vystaveni
pronásledování, a Ïe v Alpách je staro-
bylá církev, která je zaloÏena na Písmu
svatém a bojuje proti modláfiské zka-

Ïenosti ¤íma.“ (Wylie, sv. 3, kap. 19)
Tato zprávu je velice potû‰ila a hned se
rozhodli navázat s valdensk˘mi kfiesÈa-
ny písemn˘ styk.

âechové zÛstali vûrni evangeliu,a by-
li proto krutû pronásledováni. I v „nej-
temnûj‰í hodinû“v‰ak vyhlíÏeli k obzo-
ru jako lidé, ktefií oãekávají nové jitro.
„ProÏívali zlé ãasy, av‰ak ... nezapomí-
nali na slova, která kdysi pronesl Hus
a která pak opakoval Jeron˘m, Ïe totiÏ
musí uplynout je‰tû celé století, neÏ
nastane ‘nov˘ den’. Tato slova zname-
nala pro tábory (husity) totéÏ, co pro
kmeny Izraele v zemi otroctví slova
Josefova: ‘Já umírám, ale BÛh vás jistû
nav‰tíví.’“(Wylie, sv.3,kap.19) „Koncem
patnáctého století nastal sice pomal˘,
ale jist˘ rÛst bratrsk˘ch sborÛ. Aãkoli
ani zdaleka nemûli plnou svobodu,
proÏívali období relativního klidu.
Zaãátkem ‰estnáctého století bylo
v âechách a na Moravû asi dvû stû je-
jich sborÛ.“ (Ezra Hall Gillett, Îivot
a doba Jana Husa, díl 2, str. 570) „Tak
poãetn˘ byl zbytek tûch, kdo unikli ni-
ãivému bûsnûní ohnû a meãe, jimÏ by-
lo dopfiáno, aby spatfiili úsvit nového
dne, kter˘ pfiedpovûdûl Jan Hus.“ (Wy-
lie, sv. 3, kap.19)



Martin Luther zaujímá pfiední postave-
ní mezi tûmi, ktefií byli povoláni, aby
vyvedli církev ze tmy stfiedovûkého pa-
peÏství do svûtla ãist‰í víry. Luther byl
horliv˘, nad‰en˘ a zanícen˘, bál se je-
dinû Boha a jako jedin˘ základ pro víru
uznával Písmo svaté. Byl to muÏ, které-
ho jeho doba potfiebovala. Jeho pro-
stfiednictvím BÛh vykonal veliké dílo
pro obnovu církve a ‰ífiení pravdy ve
svûtû.

Podobnû jako první hlasatelé evan-
gelia také Luther vy‰el z chud˘ch po-
mûrÛ. Dûtství proÏil ve skromné rodi-
nû nûmeckého venkovana; jeho otec
prací v dolech vydûlával peníze na je-
ho v˘chovu – chtûl mít ze svého syna
právníka. BÛh v‰ak s ním mûl jiné zá-
mûry: Luther se mûl stát stavitelem
„velkého chrámu“, kter˘ byl budován
postupnû v prÛbûhu mnoha staletí.BÛh
pfiipravoval Luthera pro jeho dÛleÏité
Ïivotní poslání ve ‰kole nesnází,odfiíká-
ní a pfiísné káznû.

LutherÛv otec byl muÏ energick˘
a rozhodn˘,mûl pevné zásady a potrpûl

si na ãestnost a otevfienost. Mûl správ-
n˘ smysl pro povinnosti – plnil je bez
ohledu na moÏné následky. Díky zdra-
vému selskému rozumu záhy pocho-
pil, Ïe mni‰sk˘m fiádÛm není co dÛvû-
fiovat.Nesl proto s velkou nelibostí,kdyÏ
Martin Luther bez jeho svolení vstou-
pil do klá‰tera. Trvalo dva roky, neÏ se
se synem znovu smífiil, ale ani pak svÛj
názor nezmûnil.

Lutherovi rodiãe vûnovali v˘chovû
a vzdûlání sv˘ch dûtí velkou pozornost.
SnaÏili se jim poskytnout poznání Boha
a v‰típit jim kfiesÈanské ctnosti. Syn ãas-
to sly‰el, jak se jeho otec modlí, aby si
dûti v‰típily do pamûti Hospodinovo
jméno a jednoho dne mohly pfiispût
k roz‰ífiení BoÏí pravdy.Rodiãe vyuÏívali
kaÏdou pfiíleÏitost,kterou jim Ïivot pln˘
tvrdé práce mohl poskytnout, aby pfii-
spûli ke zv˘‰ení mravní úrovnû a k roz-
voji rozumov˘ch schopností sv˘ch dû-
tí. Opravdovû a vytrvale se snaÏili pfii-
pravit své dûti pro zboÏn˘ a uÏiteãn˘
Ïivot. Byli dÛslední a neoblomní, a je-
jich v˘chova byla nûkdy aÏ pfiíli‰ pfiís-
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ná. Ale syn sám, i kdyÏ si uvûdomoval,
Ïe v nûkter˘ch vûcech chybovali, na-
cházel v této pfiísné v˘chovû více klad-
n˘ch neÏ záporn˘ch stránek.

Ve ‰kole, kam ho rodiãe poslali uÏ
v raném mládí, jednali s Lutherem drs-
nû aÏ krutû.Doma mûli takovou nouzi,
Ïe kdyÏ zaãal chodit do ‰koly v jiném
mûstû,musel si vydûlávat na stravu zpû-
vem po domech.âasto pfiitom trpûl hla-
dem. Tehdej‰í ponuré a povûrami pro-
stoupené náboÏenské pfiedstavy mu
nahánûly strach. Chodil spát utrápen˘,
bál se temné budoucnosti a tfiásl se hrÛ-
zou pfii pomy‰lení na Boha, kterého
znal spí‰e jako pfiísného, neúprosného
soudce a krutého tyrana neÏ jako las-
kavého nebeského Otce.

I za tak nepfiízniv˘ch okolností usi-
loval Luther o vysokou mravní a rozu-
movou úroveÀ.Dychtil po vûdûní. Jeho
váÏná a praktická povaha ho vedla k to-
mu, Ïe touÏil spí‰e po vûcech trval˘ch
a uÏiteãn˘ch neÏ po nûãem okázalém
a povrchním.

LUTHER NA UNIVERZITù
A V KLÁ·TE¤E

KdyÏ v osmnácti letech nastoupil na
univerzitu v Erfurtu, bylo jeho posta-
vení pfiíznivûj‰í a jeho vyhlídky lep‰í
neÏ v pfiedchozích letech. Jeho rodiãe
se ‰etrností a úsilím dopracovali k urãi-
tému majetku a mohli ho hmotnû pod-
porovat. Vliv jeho rozumn˘ch pfiátel
ponûkud potlaãil neblahé úãinky jeho
dfiívûj‰í v˘chovy. Studoval knihy nej-
lep‰ích spisovatelÛ, pilnû shromaÏìo-
val jejich nejzávaÏnûj‰í my‰lenky a osvo-
joval si moudrost moudr˘ch. Navzdory

pfiísné v˘chovû prvních uãitelÛ se u nû-
ho záhy projevily známky nadání a za
pfiízniv˘ch okolností se jeho mysl rych-
le rozvíjela. Dobrá pamûÈ, Ïivá pfiedsta-
vivost, bystr˘ úsudek a neúnavná píle
ho záhy vynesly na první místo mezi
spoluÏáky. Du‰evní kázeÀ zlep‰ovala
jeho bystrost a vnímavost. Byla to pfií-
prava pro zápasy, které ho v Ïivotû ãe-
kaly.

Luther mûl v srdci úctu k Bohu,a pro-
to zÛstal vytrval˘ ve sv˘ch zámûrech.
Trvale si také uvûdomoval svou závis-
lost na BoÏí pomoci a nikdy nezapo-
mnûl zaãít den modlitbou.âasto prosil
o radu a vedení;fiíkával:„Upfiímná mod-
litba je tou lep‰í polovinou studia.“
(D’Aubigné,Dûjiny reformace XVI. sto-
letí, sv. 2, kap. 2)

KdyÏ jednou prohlíÏel knihy v uni-
verzitní knihovnû, objevil latinskou
Bibli.Takovou knihu pfiedtím nikdy ne-
vidûl;netu‰il, Ïe vÛbec existuje. Sl˘chá-
val ãásti z evangelií a epi‰tol, které by-
ly pfiedãítány pfii bohosluÏbách, a do-
mníval se, Ïe je to celá Bible. Nyní mûl
poprvé v rukou celé BoÏí slovo. Se smí-
‰en˘mi pocity posvátné úcty a úÏasu li-
stoval jejími stránkami. Zrychlil se mu
tep a srdce mu bu‰ilo, kdyÏ ãetl slova
Ïivota.KaÏdou chvíli se pfiitom zastavil
a fiíkal si: „KéÏ by BÛh dal, abych tako-
vou knihu taky mohl mít.“(D’Aubigné,
sv. 2, kap. 2) Po jeho boku stáli nebe‰tí
andûlé a paprsky svûtla od BoÏího trÛ-
nu mu odhalovaly poklady pravdy.VÏdy
se bál urazit Boha, teì se ho ale zmoc-
nilo neb˘vale hluboké pfiesvûdãení
o tom, jak je hfií‰n˘.

Opravdová touha po osvobození od
hfiíchu a po míru s Bohem ho nakonec
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pfiivedla k tomu,Ïe vstoupil do klá‰tera
a stal se mnichem.Tam od nûj vyÏadova-
li,aby vykonával nejhrub‰í práce a Ïeb-
ral po domech.Luther byl právû ve vû-
ku, kdy ãlovûk nejvíce touÏí po úctû
a uznání,a tyto poniÏující úkony hlubo-
ce zasahovaly jeho cítûní.Trpûlivû v‰ak
sná‰el pokofiování, protoÏe se domní-
val se, Ïe za své hfiíchy musí trpût.

KaÏdou volnou chvilku, která mu
zbyla po splnûní v‰ech denních povin-
ností, vûnoval studiu, ukrajoval si z ãa-
su vyhrazeného spánku, ale i z doby
vyãlenûné pro skrovnou stravu.Ze v‰e-
ho nejradûji studoval BoÏí slovo. Na‰el
Bibli pfiikovanou fietûzem ke klá‰terní
zdi a ãasto se k ní obracel. âím více sí-
lilo jeho pfiesvûdãení o tom, jak je hfií‰-
n˘, tím více se snaÏil vlastními skutky
získat odpu‰tûní a pokoj. Vedl velice

pfiísn˘ Ïivot. Pomocí postÛ, noãních
bdûní a biãování se snaÏil potlaãit své
pfiirozené Ïádosti, kter˘ch ho mni‰sk˘
Ïivot nezbavil. Nezastavil se pfied Ïád-
nou obûtí,která by mu dopomohla k ta-
kové ãistotû srdce, aby se mohl posta-
vit bez obav pfied Boha.Pozdûji fiíkával:
„Byl jsem opravdu zboÏn˘m mnichem
a zachovával jsem pravidla svého fiádu
pfiísnûji, neÏ mohu vylíãit. MÛÏe-li se
mnich dostat do nebe díky sv˘m mni‰-
sk˘m skutkÛm, pak bych na to mûl jis-
tû nárok... Kdyby to bylo pokraãovalo
dále,urãitû bych si umrtvováním pfiivo-
dil smrt.“(D’Aubigné,sv.2,kap.4) Boles-
tivé umrtvování mûlo za následek, Ïe
zeslábl a upadal do mdlob; toho se pak
uÏ nikdy zcela nezbavil. Pfiesto, Ïe se
snaÏil ze v‰ech sil, jeho nitro nenachá-
zelo pokoj.Nakonec se dostal aÏ na po-
kraj zoufalství.

KdyÏ se uÏ Lutherovi zdálo, Ïe je
v‰echno ztraceno,poslal mu BÛh pfiíte-
le a pomocníka.Byl to zboÏn˘ Staupitz.
Otevfiel Lutherovi BoÏí slovo a vedl ho,
aby pfiestal myslet na sebe a hloubat
o vûãném trestu za pfiestoupení BoÏí-
ho zákona a aby hledûl na JeÏí‰e Krista,
svého Spasitele, kter˘ odpou‰tí hfiíchy.
„Netrap se nad sv˘mi hfiíchy, ale radûji
se vrhni do náruãe Vykupitele. Doufej
v nûho, ve spravedlnost jeho Ïivota, ve
v˘kupnou moc jeho smrti...Poslouchej
BoÏího Syna. Stal se ãlovûkem, aby ti
dal dÛkaz BoÏí lásky.Miluj Krista, kter˘
tû miloval jako první.“ (D’Aubigné, sv.
2,kap.4) Byla to slova posla milosti.Na
Luthera hluboce zapÛsobila.Po mnoha
bojích s bludy, které tak dlouho zastá-
val, mohl lépe poznat pravdu a dojít
k vnitfinímu pokoji.
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Luther byl vysvûcen na knûze a po-
volán z klá‰tera na univerzitu ve Witten-
berku jako profesor. Tam se vûnoval stu-
diu Bible v pÛvodních jazycích. Zaãal
pfiedná‰et o Bibli,mnoha nad‰en˘m po-
sluchaãÛm vykládal knihu ÏalmÛ, evan-
gelia a epi‰toly. Staupitz, jeho pfiítel
a pfiedstaven˘, na nûj naléhal, aby vy-
stoupil na kazatelnu a kázal BoÏí slovo.
Luther váhal, cítil se nehodn˘ mluvit
k lidem na Kristovû místû. Teprve po
dlouhém vnitfiním boji se podvolil na-
léhání pfiátel. Tehdy jiÏ velmi dobfie
znal Písmo a proÏíval úzké spojení s Bo-
hem. Posluchaãi byli uchváceni jeho
v˘fieãností. Jasnost a pádnost,s níÏ pfied-
kládal pravdy, je pfiesvûdãovala a jeho
vroucnost ovlivÀovala jejich srdce.

Luther byl stále vûrn˘m synem fiím-
ské církve a ani ho nenapadlo, Ïe by
mohl b˘t nûk˘m jin˘m. BoÏí prozfietel-
nost ho vedla,aby nav‰tívil ¤ím.·el pû‰-
ky,cestou pfiespával v klá‰terech.Zavítal
také do jednoho italského klá‰tera,kter˘
byl honosnû, pfiepychovû zafiízen˘. To
ho velice udivilo. Mni‰i zaji‰tûni kníÏe-
cími pfiíjmy Ïili v pfiekrásn˘ch komna-
tách, oblékali se do nákladn˘ch a dra-
hocenn˘ch ‰atÛ a hodovali u pfieplnû-
n˘ch stolÛ. S trapn˘mi pocity a cel˘
zmaten˘ srovnával Luther tuto podíva-
nou s odfiíkáním a tvrdostí svého vlast-
ního Ïivota.

Koneãnû v dálce uvidûl mûsto na sed-
mi pahorcích.Vhlubokém pohnutí pa-
dl na zem a volal: „Svat˘ ¤íme,buì po-
zdraven.“ (D’Aubigné, sv. 2, kap. 6) Pak
ve‰el do mûsta,nav‰tûvoval kostely,na-
slouchal podivn˘m bajkám, které vy-
právûli knûÏí a mni‰i, a konal v‰echny
poÏadované obfiady. V‰ude se ale set-

kával s projevy,které v nûm vzbuzovaly
úÏas a hrÛzu.Zjistil,Ïe ve v‰ech vrstvách
duchovenstva vládne nefiest a hfiích. Sly-
‰el, jak preláti neslu‰nû Ïertují a zdûsil
se, kdyÏ zaslechl, Ïe se tak chovají do-
konce i bûhem m‰e. KdyÏ pak hovofiil
s mnichy a prost˘mi lidmi, setkával se
s nevázaností a zh˘ralostí.AÈ se obrátil
kamkoli, v‰ude místo svatosti nacházel
jen znesvûcování. Napsal: „Nikdo si ne-
umí pfiedstavit, jaké hfiíchy a hanebnosti
se v ¤ímû dûjí. Je tfieba to vidût a sly‰et,
aby tomu vÛbec bylo moÏné uvûfiit.Oby-
vatelé ¤íma fiíkají:Existuje-li nûjaké pek-
lo,pak je ¤ím postaven na nûm.Toto mûs-
to je bezedn˘ jícen, kter˘ chrlí v‰echny
druhy hfiíchu.“ (D’Aubigné, sv. 2, kap. 6)

Krátce pfiedtím vydal papeÏ v˘nos,
kter˘m sliboval odpustky v‰em,kdo po
kolenou vystoupí po „Pilátov˘ch scho-
dech“,o nichÏ se tvrdilo,Ïe pr˘ po nich
sestupoval ná‰ Spasitel, kdyÏ opou‰tûl
Pilátovu soudní síÀ,a které byly údajnû
zázraãn˘m zpÛsobem pfieneseny z Je-
ruzaléma do ¤íma.Luther jednoho dne
zboÏnû zdolával tyto schody po kole-
nou, kdyÏ se mu náhle zdálo, Ïe sly‰í
hlas podobn˘ hromu, kter˘ mu fiíká:
„Spravedliv˘ bude Ïít z víry.“ (¤ 1,17)
Luther rychle vyskoãil a uhánûl pryã
z toho místa hanby a hrÛzy. Slova, kte-
rá tehdy sly‰el, na nûj nikdy nepfiestala
silnû pÛsobit.Od té doby chápal jasnû-
ji neÏ kdykoli dfiíve, jak je nesmyslné
vûfiit, Ïe si ãlovûk mÛÏe spasení zaslou-
Ïit sv˘mi skutky, a jak je dÛleÏité vûfiit
v zásluhy JeÏí‰e Krista. Otevfiely se mu
oãi, aby poznal fale‰ papeÏství, a zÛsta-
ly uÏ otevfieny natrvalo. Po tûchto zku-
‰enostech nechal ¤ím za zády jednou
provÏdy – odvrátil se od nûho i „sv˘m
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srdcem“. Tento odstup se pak trvale
zvût‰oval, aÏ nakonec Luther ve‰keré
styky s fiímskou církví pfieru‰il úplnû.

ZA KAZATELNOU

Po návratu z ¤íma získal Luther na wit-
tenberské univerzitû hodnost doktora
teologie. Tehdy se mu naskytla neb˘-
valá pfiíleÏitost – moÏnost vûnovat se
studiu Písma, které tolik miloval. Slav-
nostnû se zavázal, Ïe bude cel˘ svÛj Ïi-
vot pilnû studovat a vûrnû kázat BoÏí
slovo, a nikoli v˘roky a uãení fiímské
církve.UÏ nebyl pouh˘m mnichem ne-
bo profesorem, ale povûfien˘m zvûsto-
vatelem Bible. Byl povolán, aby jako
past˘fi sytil BoÏí lid,kter˘ hladoví a Ïíz-
ní po pravdû. S pfiesvûdãením hlásal,Ïe
kfiesÈané mají pfiijímat jen takové uãe-
ní, které se zakládá na autoritû Písma
svatého.Tato slova,v nichÏ je obsaÏena
hlavní zásada reformace,otfiásala sam˘-
mi základy papeÏské moci.

Luther pochopil, jaké nebezpeãí spo-
ãívá v tom, kdyÏ se lidmi vymy‰lené
uãení staví nad BoÏí slovo.Nebál se kri-
tizovat nevûru uãencÛ; útoãil proti fi-
lozofii a teologii,které sv˘m vlivem tak
dlouho ovládaly lid. Odsuzoval takové
uãení nejen jako bezcenné,ale také jako
zhoubné; usiloval o to, aby jeho poslu-
chaãi spí‰e neÏ na v˘mysly filozofÛ a te-
ologÛ zamûfiili svou pozornost na vûãné
pravdy, které hlásali proroci a apo‰to-
lové.

ZástupÛm lidí,ktefií ochotnû naslou-
chali jeho slovÛm, pfiiná‰el úÏasné po-
selství. Lidé pfiedtím nikdy nic podobné-
ho nesly‰eli. Radostná zvûst o JeÏí‰ovû
lásce, uji‰tûní o odpu‰tûní a usmífiení

skrze Kristovu prolitou krev – to byla
pro nû slova nadûje a povzbuzení. Ve
Wittenberku se rozzáfiilo „svûtlo“, jehoÏ
paprsky pronikly do v‰ech koutÛ svûta
a jehoÏ jas poroste aÏ do konce ãasu.

„Svûtlo“ a „tma“ se v‰ak nemohou
snést. Mezi pravdou a bludem je nepfie-
konateln˘ rozpor. Zachovávat a bránit
jedno znamená napadat a vyvracet dru-
hé.Sám Kristus prohlásil:„Nepfii‰el jsem
uvést pokoj, ale meã.“ (Mt 10,34) Také
Luther nûkolik let po zahájení reforma-
ce fiekl:„BÛh mû nevede,ale tlaãí vpfied.
Uná‰í mû. Nejsem sv˘m pánem. Chtûl
bych Ïít v klidu, jsem v‰ak vrhán do
boufií a zvratÛ.“ (D’Aubigné, sv. 5, kap.
2) To bylo krátce pfiedtím, neÏ se stal
úãastníkem velkého sporu.

¤ímská církev zaãala obchodovat
s BoÏí milostí. Stoly penûzomûncÛ
(viz Mt 21,12) stály hned vedle oltáfiÛ
a chrámov˘mi prostorami se rozléhaly
v˘kfiiky prodávajících a kupujících.Pod
záminkou zaji‰tûní prostfiedkÛ nutn˘ch
na stavbu chrámu svatého Petra v ¤ímû
byly jménem papeÏe vefiejnû nabízeny
ke koupi odpustky za hfiíchy. Za cenu
takov˘ch zloãinÛ mûl b˘t postaven
chrám k BoÏí poctû,jeho úheln˘ kámen
mûl b˘t poloÏen za „mzdu nepravosti“.
Nicménû právû prostfiedek,kter˘ si ¤ím
vybral, aby se povznesl k dal‰ímu roz-
machu, zasadil smrtelnou ránu jeho
moci a velikosti. Vyprovokoval nejroz-
hodnûj‰í a nejobratnûj‰í odpÛrce papeÏ-
ství a vedl k boji,kter˘ otfiásl papeÏsk˘m
trÛnem s trojitou korunou.

Tetzel, úfiedník povûfien˘ prodejem
odpustkÛ v Nûmecku, byl usvûdãen
z nejhor‰ích zloãinÛ proti spoleãnosti
a proti BoÏímu zákonu. ZaslouÏenému
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trestu v‰ak unikl a nechal se najmout,
aby prosazoval zi‰tné a bezohledné plá-
ny papeÏe. Docela bezosty‰nû odfiíká-
val nejvût‰í lÏi a vyprávûl bajky, jimiÏ
chtûl oklamat neinformované, dÛvûfii-
vé a povûrãivé lidi. Kdyby ov‰em lidé
znali BoÏí slovo,nebylo by tak snadné je
zmást.Církev v‰ak lidem bránila v pfiís-
tupu k Bibli – nad tím si potfiebovala
udrÏet kontrolu,aby se mohlo zmnoÏit
bohatství a moc ctiÏádostiv˘ch církev-
ních pfiedstavitelÛ (viz John C.L.Giese-
ler,Pfiehled církevních dûjin,díl 4,odd.
1, odst. 5).

KdyÏ Tetzel vcházel do mûsta, ‰el
pfied ním posel a oznamoval: „Milost
BoÏí a svat˘ otec vcházejí do va‰ich
bran.“(D’Aubigné,sv.3,kap.1) Lid vítal
rouhavého podvodníka, jako by k nim
sestoupil z nebe sám BÛh. Hanebn˘ ob-
chod se konal v kostele,kde Tetzel z ka-
zatelny vychvaloval odpustky jako nej-
cennûj‰í BoÏí dar. Prohla‰oval, Ïe jeho
potvrzenky o odpu‰tûní mají moc od-
pustit i hfiíchy,které bude kupující chtít
spáchat v budoucnosti, a to bez nut-
nosti ãinit pokání (D’Aubigné, sv. 3,
kap.1). Navíc tvrdil, Ïe odpustky mají
moc zachránit nejen Ïivé, ale i mrtvé,
a Ïe v tom okamÏiku,kdy peníze dopad-
nou na dno jeho pokladny,opustí du‰e,
za niÏ bylo zaplaceno,oãistec a dostane
se do nebe (viz K. R. Hagenbach, Dûji-
ny reformace, díl 1, str. 96).

KdyÏ ·imon Kouzelník nabízel apo‰-
tolÛm peníze, aby mu prodali moc ko-
nat zázraky, Petr mu odpovûdûl:„Tvé pe-
níze aÈ jsou zatraceny i s tebou: Myslel
sis, Ïe se BoÏí dar dá získat za peníze.“
(Sk 8,20) Tetzelovu nabídku ov‰em
ochotnû pfiijímaly tisíce lidí. Do jeho

pokladny proudilo zlato i stfiíbro. Spa-
sení, které lze koupit za peníze, bylo
moÏno získat snáze neÏ spasení, které
vyÏaduje pokání, víru a vytrvalé úsilí
odolávat hfiíchu a pfiemáhat ho (viz Do-
datek ã.19).

Proti uãení o odpustcích se postavi-
li uãení a zboÏní ãlenové fiímské círk-
ve. Mnozí tomu, co se o odpustcích fií-
kalo, nevûfiili, protoÏe to odporovalo
zdravému rozumu i BoÏímu slovu. Pro-
ti tomuto hfií‰nému obchodu se v‰ak
neodváÏil protestovat Ïádn˘ z prelátÛ.
To mnohé lidi zneklidÀovalo – kladli si
otázku, zda BÛh nûjak˘m zpÛsobem
svou církev neoãistí.

Luther, pfiestoÏe byl stále horliv˘m
pfiívrÏencem papeÏství, se zhrozil, kdyÏ
sly‰el rouhavá slova prodavaãÛ odpust-
kÛ. Odpustky si koupilo také mnoho
ãlenÛ jeho sboru a brzy zaãali pfiichá-
zet ke svému duchovnímu, zpovídali
se mu z rÛzn˘ch hfiíchÛ a oãekávali
rozhfie‰ení ne proto,Ïe sv˘ch hfiíchÛ li-
tovali a chtûli se napravit, n˘brÏ proto,
Ïe si koupili odpustky. Luther odmítl
dát jim rozhfie‰ení a upozorÀoval je, Ïe
bez pokání a nápravy Ïivota ve sv˘ch
hfií‰ích zahynou. Bezradnû se obrátili
na Tetzela se stíÏností,Ïe jejich zpovûd-
ník neuznává jeho potvrzenky o od-
pustcích. Nûktefií dokonce Ïádali, aby
jim vrátil jejich peníze. To Tetzela pfii-
vedlo k nepfiíãetnosti – zufiil a klel, na
námûstích dal zapálit ohnû a prohla‰o-
val, Ïe „dostal od papeÏe pfiíkaz upálit
v‰echny kacífie, ktefií se opováÏí posta-
vit se proti jeho nejsvûtûj‰ím odpust-
kÛm“ (D’Aubigné, sv. 3, kap. 4).

Nyní se Luther odváÏnû pustil do bo-
je za pravdu. Zaãal lidi varovat z kaza-
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telny. Vysvûtloval jim, jak je hfiích od-
porn˘ a uãil je,Ïe ãlovûk nemÛÏe sv˘mi
skutky zmírnit svou vinu nebo se vy-
hnout trestu. Pouze lítost pfied Bohem
a víra v JeÏí‰e Krista mohou hfií‰níka
zachránit.Kristovu milost nelze koupit,
je to nezaslouÏen˘ dar. Luther lidem ra-
dil, aby nekupovali odpustky, ale aby
ve vífie vzhlíÏeli k ukfiiÏovanému Vyku-
piteli.Vyprávûl jim svou vlastní bolest-
nou zku‰enost – jak se pokofiováním
a kajícími skutky marnû snaÏil zaslou-
Ïit si spasení,a uji‰Èoval posluchaãe,Ïe
teprve tehdy, kdyÏ se pfiestal zab˘vat
sám sebou a zaãal vûfiit v JeÏí‰e Krista,
na‰el pokoj a radost.

LUTHEROVY TEZE

ProtoÏe Tetzel nepolevil ve svém úsilí
pfii prodeji odpustkÛ a dál hlásal svá
bezboÏná tvrzení, Luther se rozhodl
ostfieji zakroãit proti tûmto zlofiádÛm.
Brzy se mu naskytla vhodná pfiíleÏitost.
V zámeckém kostele ve Wittenberku
uchovávali mnoho ostatkÛ a o nûkter˘ch
svátcích je vefiejnû vystavovali. V‰ichni,
ktefií v takové dny nav‰tívili kostel a vy-
zpovídali se, dostali uji‰tûní, Ïe jim byly
odpu‰tûny v‰echny hfiíchy. Proto v tûch-
to dnech pfiicházelo do kostela mnoho
lidí. Právû se blíÏil svátek V‰ech svat˘ch,
jeden z nejv˘znamnûj‰ích svátkÛ, kdy
byly relikvie vystavovány. Den pfiedtím
se Luther pfiipojil k zástupÛm, které jiÏ
proudily do kostela, a pfiibil na dvefie
chrámu listinu, obsahující 95 tezí proti
uãení o odpustcích. Prohlásil pfiitom, Ïe
je ochotn˘ obhájit tyto teze pfií‰tího dne
na univerzitû proti v‰em,kdo si myslí,Ïe
je mohou vyvrátit.

Jeho teze vzbudily v‰eobecnou po-
zornost. Lidé je ãetli znovu a znovu,
v‰ude se o nich mluvilo.Vyvolaly velké
vzru‰ení na univerzitû i v celém mûstû.
âlánky dokazovaly, Ïe moc odpou‰tût
hfiíchy nebo promíjet trest za nû neby-
la nikdy dána ani papeÏi, ani Ïádnému
jinému ãlovûku. Celá vûc odpustkÛ je
podvod – zpÛsob jak vylákat z povûr-
ãiv˘ch lidí peníze – satanÛv plán jak ni-
ãit lidi,ktefií uvûfií lÏiv˘m slibÛm.Doka-
zovaly také, Ïe Kristovo evangelium je
nejcennûj‰ím pokladem církve a Ïe Bo-
Ïí milost,která je v nûm zjevena,je zdar-
ma udûlována v‰em, kdo ji pokáním
a vírou pfiijímají.

Lutherovy teze byly v˘zvou k dis-
kusi. Nikdo se v‰ak neodváÏil do dis-
kuse vstoupit. Otázky, které Luther
pfiedloÏil, se v nûkolika málo dnech
roz‰ífiily po celém Nûmecku a za pár
t˘dnÛ o nich vûdûl cel˘ kfiesÈansk˘
svût.Mnozí oddaní katolíci, ktefií vûdû-
li o zlofiádech v církvi a bûdovali nad
nimi, av‰ak nevûdûli, jak zastavit jejich
postup, ãetli teze s velkou radostí
a poznávali v nich BoÏí hlas. Cítili, Ïe
Pán se postaral o to, aby rychle se ‰ífií-
cí záplava zkázy, jejímÏ zdrojem byl
¤ím, byla zastavena. KníÏata a svûtská
vrchnost se tajnû radovala,Ïe bude ko-
neãnû zastavena dom˘‰livá síla, která
neuznává právo odvolat se proti jejím
rozhodnutím.

Lidé povûrãiví,milující hfiích,se v‰ak
dûsili, kdyÏ vidûli, jak se rozpl˘vají v˘-
mysly, které zahánûly jejich strach. Vy-
chytralí duchovní, které Luther vyru‰il
pfii schvalování zloãinÛ, soptili vzteky,
kdyÏ zjistili, Ïe jejich zisky jsou ohroÏe-
ny. Spojili proto své síly – doufali totiÏ,
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Ïe se jim podafií zachovat zdroje sv˘ch
pfiíjmÛ. Reformátor musel ãelit rozhofi-
ãen˘m ÏalobcÛm. Nûktefií ho obviÀo-
vali, Ïe jednal ukvapenû,bez rozmyslu,
jiní mu vyãítali opováÏlivost – tvrdili,Ïe
není veden Bohem, ale Ïe jedná z do-
m˘‰livosti a touhy prosazovat sebe.Lu-
ther odpovídal:„Kdo neví,Ïe ãlovûk jen
zfiídka pfiichází s nov˘mi my‰lenkami,
aniÏ pfiitom vzbuzuje dojem dom˘‰li-
vosti a aniÏ je obviÀován, Ïe vyvolává
spory? … Proã byl Kristus a v‰ichni mu-
ãedníci vydáni na smrt? ProtoÏe se zdá-
lo, Ïe jsou dom˘‰liví a pohrdají moud-
rostí své doby a protoÏe prosazovali no-
vé, aniÏ se nejdfiíve skromnû poradili
se star˘mi názory.“

Jindy prohlásil: „AÈ dûlám cokoli,ne-
ní to projev lidské moudrosti, ale vy-
pl˘vá to z BoÏího povûfiení. Je-li to BoÏí
dílo, kdo je zastaví? Není-li, kdo je do-
káÏe prosadit? Ani má vÛle, ani jejich,
ani na‰e; ale aÈ se stane tvá vÛle, svat˘
Otãe, jenÏ jsi na nebesích.“ (D’Aubig-
né, sv. 3, kap. 6)

Luthera sice vedl k zahájení refor-
maãního díla Duch svat˘, ve svém úsilí
v‰ak nemohl dále pokroãit bez váÏn˘ch
stfietÛ. Jeho nepfiátelé ho pomlouvali
a odsuzovali,pfiekrucovali jeho úmysly,
posmívali se mu a trousili u‰tûpaãné
poznámky. To v‰e se na nûj nahrnulo ja-
ko nespoutan˘ Ïivel a nezÛstalo to bez
následkÛ. Luther v‰ak Ïil v jistotû, Ïe

V˘Àatek z 95 tezí Martina Lutera, které 31. fiíjna 1517 zaslal mí‰eÀskému

arcibiskupu Albrechtovi spolu s dopisem kritizujícím prodej odpustkÛ.

1. KdyÏ ná‰ Pán a Mistr Je-
Ïí‰ Kristus pravil: âiÀte poká-
ní! (Mt 4,17),chtûl,aby cel˘ Ïi-
vot jeho vûfiících byl stál˘m
a nepfietrÏit˘m pokáním.

5. PapeÏ nemá a nemÛÏe
odpou‰tût tresty jako takové,
jeÏ byly uloÏeny z jeho vlast-
ního rozhodnutí nebo z usta-
novení církve.

21. Proto se m˘lí v‰ichni
odpustkoví kazatelé,kdyÏ tvr-
dí, Ïe ãlovûk mÛÏe b˘t papeÏ-
sk˘m odpustkem osvobozen
od kaÏdého trestu.

27.Ti,kdo tvrdí,Ïe zvoní-li
peníze, padající do pokladni-
ãek,du‰e vychází z oãistce,se
rovnûÏ m˘lí.

32. Ti budou se sv˘mi
mistry navûky zavrÏeni, kdo
se domnívají,Ïe si mohou b˘t
díky odpustkÛm jisti svou
vûãnou blaÏeností.

36.KaÏd˘ kfiesÈan konající
pravé pokání a litující sv˘ch
hfiíchÛ dojde plného odpu‰-
tûní trestu a viny, jeÏ mu ná-
leÏí i bez odpustkÛ.

37. KaÏd˘ prav˘ kfiesÈan,
jedno zda Ïiv˘ ãi mrtv˘, má
podíl na v‰ech milostech
Kristov˘ch i církevních.

38. Pfiesto se nesmí v Ïád-
ném pfiípadû opovrhovat od-
pu‰tûním a podílem, jeÏ pa-

peÏ propÛjãuje; jsou totiÏ, jak
bylo fieãeno, znameními od-
pu‰tûní BoÏího.

42. KfiesÈané nechÈ jsou
vedeni k tomu, Ïe není názo-
rem papeÏov˘m, Ïe by získá-
ní odpustku bylo srovnatelné
s ãiny milosrdenství.

43. KfiesÈané nechÈ jsou
vedeni k tomu, Ïe kdo chu-
d˘m dává nebo nuzn˘m pÛj-
ãuje, lépe ãiní, neÏ kdyÏ ku-
puje odpustek.

50. KfiesÈané nechÈ jsou
vedeni k tomu, Ïe kdyby pa-
peÏ vûdûl, jak prodavaãi od-
pustkÛ vymáhají peníze, ra-
dûji by svatopetersk˘ chrám
na popel spálil, neÏ by ho vy-
stavûl z domu, masa a kostí
sv˘ch oveãek.

62. Prav˘m pokladem
církve je nejsvûtûj‰í Evan-
gelium o slávû a milosti BoÏí.

Tetzel na oslu prodává odpustky



vedoucí pfiedstavitelé církve i ‰kol se
k nûmu ochotnû pfiipojí v úsilí o nápra-
vu. Povzbuzení, kterého se mu dostalo
od vysoce postaven˘ch lidí mu dodá-
valo radost a nadûji.Vduchu si pfiedsta-
voval, jak církvi vzchází „jasnûj‰í den“.
Povzbuzování se v‰ak ãasem zmûnilo
ve v˘tky a odsuzování. Mnozí církevní
i svût‰tí hodnostáfii byli sice pfiesvûd-
ãeni, Ïe jeho teze jsou pravdivé, brzy
v‰ak pochopili,Ïe kdyby na nû pfiistou-
pili, vyvolalo by to velké zmûny. Osví-
cení a reforma v ‰irok˘ch lidov˘ch vrst-
vách by nutnû vedly k podlomení moci
¤íma, zastavily by se nesãetné zdroje
pfiíjmÛ plnící papeÏskou pokladnu, a to
by vedlo k omezení pfiepychu a mar-
notratnosti papeÏského dvora. Vycho-
vat lid k takovému zpÛsobu my‰lení
a jednání, jeÏ je vlastní odpovûdn˘m by-
tostem, nauãit ho, aby spasení oãeká-
val jen od JeÏí‰e Krista,to by vedlo k pá-
du papeÏova trÛnu a potaÏmo i k úpl-
né ztrátû jeho moci a autority.Z tûchto
dÛvodÛ odmítli poznání,které jim BÛh
nabízel. Spojili se proti Kristu a proti
pravdû tím, Ïe se postavili proti muÏi,
kterého poslal BÛh, aby je „osvítil“.

REAKCE ¤ÍMA

Luther se roztfiásl strachy,kdyÏ si uvû-
domil, Ïe stojí sám proti nejmocnûj‰ím
silám zemû. Nûkdy zapochyboval, zda
ho opravdu vedl BÛh,aby se vzepfiel au-
toritû církve. Napsal: „Kdo jsem byl,
abych se postavil proti moci papeÏe,
pfied kter˘m … se tfiesou králové zemû
a cel˘ svût? … Nikdo nemÛÏe mít ani tu-
‰ení, co jsem v tûchto prvních dvou le-
tech v srdci vytrpûl a do jaké malomysl-

nosti, ba mohu fiíci zoufalství jsem upa-
dal.“(D’Aubigné,sv.3.kap.6) Nebyl v‰ak
natolik opu‰tûn, aby musel propadnout
úplné sklíãenosti. KdyÏ ho nepodpofiili
lidé, vzhlíÏel k samému Bohu a poznal,
Ïe v nûm má spolehlivou oporu.

Jednomu ze stoupencÛ reformace Lu-
ther napsal:„K porozumûní Písma se ne-
mÛÏeme dopracovat ani studiem ani
moudrostí. Pfiednû musíme zaãít mod-
litbou. Pros Pána, aby ti ze své veliké mi-
losti dopfiál správnû pochopit své slovo.
Nikdo jin˘ nemÛÏe vyloÏit BoÏí slovo
neÏ PÛvodce tohoto slova,jak o tom sám
fiekl: ‘A budou v‰ichni uãeni od Boha.’
Nic si neslibuj od své vlastní práce a od
svého vlastního rozumu. Spoléhej jen na
Boha a na vliv Ducha BoÏího.Vûfi svûdec-
tví muÏe,kter˘ má zku‰enost.“(D’Aubig-
né, sv. 3, kap. 6) V uveden˘ch slovech je
nesmírnû dÛleÏité pouãení pro ty,kdo cí-
tí, Ïe je BÛh povolává, aby seznámili jiné
s pravdami, jeÏ mají klíãov˘ v˘znam pro
tuto dobu.Tyto pravdy vyvolají nepfiátel-
ství satana a lidí, ktefií si oblíbili satanem
vymy‰lené bajky.V boji s mocnostmi zla
je potfiebné nûco víc neÏ pouze síla ro-
zumu a lidského vûdûní.

KdyÏ se Lutherovi odpÛrci odvolá-
vali na zvyklosti a tradice nebo na v˘-
roky a autoritu papeÏe,ãelil jim Luther
v˘hradnû Biblí.Takové dÛkazy nedoká-
zali vyvrátit.Tito otroci formalismu a po-
vûr volali po jeho krvi, stejnû jako kdy-
si Îidé volali po krvi JeÏí‰e Krista. „Je
to kacífi,“ prohla‰ovali o nûm katoliãtí
horlivci. „Nechat Ïít je‰tû jednu jedi-
nou hodinu takového kacífie, to je ve-
lezrada proti církvi.Dejte pro nûho oka-
mÏitû postavit ‰ibenici.“ (D’Aubigné,
sv. 3, kap. 9) Luther ov‰em nepadl za
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obûÈ jejich vzteku a zufiivosti. BÛh mûl
pro nûho úkol,kter˘ bylo tfieba vykonat,
proto poslal své andûly, aby ho chráni-
li. Nicménû mnozí z tûch, kdo pfiijali
Lutherovo uãení,se stali obûÈmi satano-
va hnûvu a pro vûc pravdy nebojácnû
podstupovali muãení i smrt.

Lutherovo uãení pfiitahovalo pozor-
nost pfiem˘‰liv˘ch lidí v celém Nûmec-
ku. Jeho kázání a spisy byly „svûtlem,
které svítilo“na cestu tisícÛm lidí. Místo
mrtvého formalismu,v nûmÏ byla církev
tak dlouho udrÏována, nastupovala Ïivá
víra. Lidé pfiestávali vûfiit povûrám fiím-
ské církve, mnohé pfiedsudky vzaly za
své. BoÏí slovo, kter˘m Luther provûfio-
val jakékoli uãení i kaÏd˘ v˘rok, si jako
dvojseãn˘ meã prosekávalo cestu k lid-
sk˘m srdcím. V‰ude se probouzela tou-
ha po duchovním pokroku,v‰ude byl ta-
kov˘ hlad a ÏízeÀ po pravdû, jak˘ se ne-
projevil po celá staletí.Pozornost lidí,tak
dlouho zamûfiená na obfiady vytvofiené
ãlovûkem a na pozemské prostfiedníky,
se nyní obracela s pokáním a vírou ke
Kristu, a to ke Kristu ukfiiÏovanému.

V‰eobecn˘ zájem vyvolával stále vût-
‰í obavy církevní vrchnosti. Luther do-
stal pozvání do ¤íma, kde se mûl odpo-
vídat z ‰ífiení kacífiství. Jeho pfiátelé se
v‰ak tohoto pfiíkazu zalekli.Velmi dobfie
si uvûdomovali, jaké nebezpeãí by mu
hrozilo v tomto zkaÏeném mûstû, opi-
tém krví muãedníkÛ pro JeÏí‰e Krista.
Nesouhlasili s tím, aby jel do ¤íma, a Ïá-
dali, aby byl vysl˘chán v Nûmecku.

Nakonec to také tak dopadlo. PapeÏ
jmenoval vyslance,kter˘ mûl pfiípad vy-
‰etfiit. V písemn˘ch pokynech mu dal
jasnû na srozumûnou,Ïe Luthera jiÏ pro-
hlásil za kacífie, a vyslanci uloÏil, „aby

ho neprodlenû stíhal a trestal“. Kdyby
Luther zÛstal neoblomn˘ a kdyby se vy-
slanci nepodafiilo ho zajmout,byl zmoc-
nûn „prohlásit ho za psance po celém
Nûmecku, vyhnat, proklít a vyobcovat
v‰echny, kdo by se k nûmu pfiipojili“
(D’Aubigné, sv. 4, kap. 2). Dále papeÏ
svému vyslanci nafiídil,aby vyhubil „ka-
cífiskou nákazu“ tím, Ïe vyobcuje z cír-
kve s v˘jimkou císafie v‰echny, bez ohle-
du na jejich postavení v církvi nebo ve
státû, kdo nebudou ochotni Luthera
a jeho pfiívrÏence zatknout a pfiedat ¤í-
mu k potrestání.

V tom se projevil skuteãn˘ duch pa-
peÏství. Dokument ani v náznaku ne-
vykazuje rysy kfiesÈanského postoje,do-
konce ani prosté spravedlnosti. Luther
Ïil daleko od ¤íma,nemûl moÏnost své
stanovisko vysvûtlit a hájit.AniÏ by byl
jeho pfiípad fiádnû vy‰etfien, byl pro-
hlá‰en za kacífie, obvinûn a odsouzen,
a to samozvan˘m „svat˘m otcem“, jedi-
nou, nejvy‰‰í, neomylnou autoritou
v církvi a v celé fií‰i.

V této dobû, kdy Luther tolik potfie-
boval nûjakého pfiítele,kter˘ by ho po-
vzbudil, pfiípadnû mu i poradil, poslala
BoÏí prozfietelnost do Wittenberku Fili-
pa Melanchthona.Byl to skromn˘ a ost˘-
chav˘ mlad˘ muÏ.Díky zdravému úsud-
ku,rozsáhl˘m vûdomostem a pÛsobivé
v˘fieãnosti, ale i pro ryzost své povahy
a smysl pro spravedlnost si nicménû zís-
kal v‰eobecn˘ obdiv a úctu. Jeho ‰lechet-
ná povaha pfiitom nebyla nijak zastínû-
na v˘jimeãností jeho nadání. Záhy se stal
opravdov˘m uãedníkem evangelia a Lu-
therov˘m nejvûrnûj‰ím pfiítelem a dÛle-
Ïit˘m pomocníkem. Jeho laskavost,opa-
trnost a pfiesnost se dobfie doplÀovaly
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s Lutherovou odvahou a ãinorodostí. Je-
jich spolupráce byla pro reformaci víta-
nou posilou, pro Luthera se navíc stala
zdrojem velkého povzbuzení.

Církevní soud se mûl konat v Aug-
sburku a Luther se chtûl na cestu vydat
pû‰ky. Jeho pfiátelé v‰ak o nûj mûli oba-
vy,prosl˘chalo se totiÏ, Ïe bude cestou
zajat a zavraÏdûn. Proto ho prosili, aby
se cesty vzdal; naléhali na nûj, aby na-
ãas odjel zWittenberku a ukryl se v bez-
peãí u lidí,ktefií ho rádi ochrání.Luther
v‰ak nechtûl opustit místo,kam ho po-
stavil BÛh. Musí dál vûrnû hájit pravdu
bez ohledu na nesnáze, které ho pro-
vázejí.Prohla‰oval:„Jsem jako Jeremiá‰,
muÏ sporÛ a bojÛ, ãím ãastûji se v‰ak
oz˘vají jejich hrozby, tím vût‰í mám ra-
dost... ZneváÏili mou ãest a dobré jmé-
no.Zb˘vá je‰tû jedno,a to je mé ubohé
tûlo; aÈ si je vezmou, zkrátí tak mÛj Ïi-
vot o nûkolik hodin.Co se v‰ak t˘ãe mé
du‰e,tu si vzít nemohou.Kdo chce hlá-
sat svûtu Kristovo slovo, musí poãítat
v kaÏdém okamÏiku se smrtí.“ (D’Au-
bigné, sv. 4, kap. 4)

Zprávu o tom, Ïe se Luther dostavil
do Augsburku,vyslechl papeÏsk˘ vysla-
nec se zadostiuãinûním. Zdálo se, Ïe
ten problematick˘ kacífi, kter˘ na sebe
poutá pozornost celého svûta, je nyní
v moci ¤íma,a vyslanec si umínil,Ïe ho
nesmí nechat uniknout.

Luther s sebou nemûl ochrann˘ list,
aãkoli ho pfiátelé prosili, aby se bez nûj
pfied vyslancem ani neukazoval; sami
pak o tento list císafie poÏádali. PapeÏ-
sk˘ legát chtûl pfiimût Luthera,bude-li to
aspoÀ trochu moÏné,aby odvolal;pokud
by se to nepodafiilo, chtûl ho dát dopra-
vit do ¤íma, kde by pak s ním naloÏili

stejnû jako s Husem a Jeron˘mem.Proto
se prostfiednictvím sv˘ch agentÛ snaÏil
Luthera navést k tomu, aby ho nav‰tívil
bez ochranného listu a svûfiil se jeho mi-
losrdenství. To v‰ak Luther ráznû odmí-
tl. Teprve kdyÏ obdrÏel listinu, která mu
zaruãovala císafiovu ochranu,vydal se za
papeÏsk˘m legátem.

P¤ED SOUDEM V AUGSBURKU

Zástupci papeÏe mûli v úmyslu jednat
nejdfiíve laskavû – chtûli si tím Luthera
získat.Vyslanec proto pro rozhovor s Lu-
therem zvolil pfiátelsk˘ tón. PoÏadoval,
aby se Luther bez v˘hrad podrobil au-
toritû církve a aby odvolal v‰echny své
ãlánky bez dokazování nebo vysvûtlo-
vání.Nesprávnû v‰ak odhadl Lutherovu
povahu. Luther ve své odpovûdi vyjád-
fiil sice úctu k církvi,svou touhu po prav-
dû,svou ochotu odpovûdût na v‰echny
námitky proti svému uãení i ochotu
pfiedloÏit své nauky k posouzení pfied-
ním univerzitám, souãasnû v‰ak vyslo-
vil nesouhlas s kardinálov˘m poÏadav-
kem, aby své názory odvolal, aniÏ by
byl nejdfiíve usvûdãen z bludu.

Jedinou odpovûdí na to bylo: „Od-
volej, odvolej.“ Luther dokázal, Ïe jeho
stanovisko vychází z Písma, a pevnû
prohlásil, Ïe se nemÛÏe zfiíci pravdy.

Vyslanec, kter˘ nebyl s to vyvrátit
Lutherovy dÛkazy,ho zahrnul záplavou
v˘tek a posmû‰kÛ, jeÏ prokládal tradiã-
ními citáty a v˘roky OtcÛ; Luthera pfii-
tom vÛbec nepustil ke slovu. Luther si
uvûdomil, Ïe dal‰í rozmluva je zbyteã-
ná,a snaÏil se získat od vyslance souhlas
s moÏností podat písemnou odpovûì.
Po jistém otálení mu vyslanec vyhovûl.

95(134-136)



„Uãinil jsem tak,“napsal Luther pfiíteli,
„protoÏe je to pro mne jako utlaãeného
dvojnásob v˘hodné.Za prvé,co je psá-
no, lze pfiedloÏit k posouzení druh˘m,
a za druhé,mám lep‰í moÏnost zapÛso-
bit na rozvahu nebo dokonce na svûdo-
mí nadutého a Ïvanivého despoty,kter˘
by jinak zásluhou svého panovaãného
jazyka vyhrál.“(Martyn,Îivot LutherÛv
a jeho doba, str. 271.272)

Pfii dal‰í rozmluvû pfiedloÏil Luther
struãn˘,jasn˘ a pfiesvûdãiv˘ v˘klad sv˘ch
názorÛ,jenÏ se opíral o fiadu citátÛ z Pís-
ma. Pfieãetl listinu nahlas a odevzdal ji
kardinálovi. Ten ji v‰ak s opovrÏením
odhodil a prohlásil, Ïe je to jen spous-
ta prázdn˘ch slov a bezv˘znamn˘ch
citátÛ.To Luthera poboufiilo;rozhodl se,
Ïe se „utká“ se zpupn˘m prelátem na
jeho vlastní pÛdû.V disputaci o tradici
a uãení církve pak jeho v˘roky zcela
vyvrátil.

KdyÏ vyslanec poznal, Ïe Lutherovy
dÛkazy jsou nenapadnutelné,pfiestal se
ovládat a vztekle se rozkfiiãel:„Odvolej,
nebo tû po‰lu do ¤íma pfied soudce,kte-
fií jsou pfiíslu‰ní rozhodnout o tvé vûci.
Exkomunikují z církve tebe a v‰echny
tvé pfiívrÏence i kaÏdého, kdo by se tû
chtûl zastat.Odvolej,nebo se uÏ nevra-
cej!“ (D’Aubigné, sv. 4, kap. 8)

Luther se sv˘mi pfiáteli okamÏitû ode-
‰el, a tím dal jasnû najevo, Ïe z jeho stra-
ny nelze s „odvoláním“poãítat. Situace
se vyvinula jinak, neÏ kardinál zam˘‰-
lel.Namlouval si, Ïe Luthera dokáÏe za-
stra‰it násilím a pfiinutí ho tak k po-
slu‰nosti. KdyÏ potom zÛstal sám se
sv˘mi pomocníky, díval se z jednoho
na druhého a cítil, Ïe tenhle nezdar ho
pofiádnû vyvedl z míry.

Lutherovo úsilí pfii jednání s papeÏo-
v˘m vyslancem pfiineslo dobré plody.
Jednání se úãastnilo mnoho lidí a ti mûli
pfiíleÏitost porovnat oba muÏe a udûlat si
úsudek o duchu,kter˘ projevovali,o síle
a pravdivosti jejich argumentÛ. Jak pro-
nikavû se li‰ili. Hlasatel reformace – pro-
st˘,skromn˘,av‰ak pevn˘ – tu stál v BoÏí
síle a mûl na své stranû pravdu.Zástupce
papeÏe, dom˘‰liv˘, panovaãn˘, ukvape-
n˘, nepfiedloÏil jedin˘ dÛkaz z Písma, je-
nom volal: „Odvolej, nebo bude‰ poslán
do ¤íma a trest tû nemine.“

PfiestoÏe Luther mûl ochrann˘ císafi-
sk˘ list, jeho odpÛrci usilovnû pfiem˘‰-
leli, jak by ho mohli zatknout a uvûz-
nit. Pfiátelé na nûj naléhali, aby se oka-
mÏitû vrátil do Wittenberku, protoÏe
jeho dal‰í pobyt v Augsburku je uÏ zby-
teãn˘, a aby zámûr odejít, co nejpeãli-
vûji utajil. Luther jejich rady uposlechl
a odjel z Augsburku pfied svítáním na
koni, pouze v doprovodu stráÏe, kte-
rou mu dal na cestu mûstsk˘ úfiad. Tí-
Ïily ho obavy,kdyÏ tajnû projíÏdûl tem-
n˘mi a tich˘mi ulicemi mûsta, vÏdyÈ
jeho nepfiátelé ho stále sledovali a pfii-
pravovali mu záhubu. Podafií se unik-
nout nástrahám, které na nûho nachy-
stali? Byly to pro nûj chvíle úzkosti
a opravdov˘ch modliteb. Dorazil k ma-
lé brance v mûstské hradbû.Branka se
otevfiela a Luther i se svou stráÏí pro-
jel bez problémÛ. Jakmile se bezpeã-
nû dostali z mûsta, zrychlili uprchlíci
jízdu a dfiíve neÏ se papeÏÛv vyslanec
dozvûdûl o Lutherovû odjezdu, byl jiÏ
mimo dosah pronásledovatelÛ. Satan
a jeho náhonãí byli poraÏeni. Ten,
o kterém si mysleli, Ïe je v jejich mo-
ci, jim unikl jako pták z klece.
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PapeÏsk˘ legát byl vzteky bez sebe,
kdyÏ se dovûdûl, Ïe Luther utekl. Oãe-
kával, Ïe se mu dostane fiádné pocty za
moudrost a rozhodnost, s jakou jednal
s tímto „ru‰itelem“ církve. Jeho nadûje
v‰ak vzaly za své. SvÛj hnûv si vylil v do-
pisu saskému kurfifitu Fridrichovi, ve
kterém si na Luthera stûÏoval a Ïádal,
aby ho poslal do ¤íma nebo ho vypo-
vûdûl ze Saska.

Na svou obhajobu Luther Ïádal, aby
mu papeÏsk˘ legát nebo i sám papeÏ
dokázali jeho bludy z Písma. Slavnost-
nû se zavázal,Ïe své uãení odvolá,kdyÏ
mu pfiedloÏí dÛkazy, Ïe je v rozporu
s BoÏím slovem.Vyslovil také vdûãnost
Bohu za to, Ïe byl uznán za hodného
trpût za svatou vûc.

Do té doby toho kurfifit o reformaã-
ním uãení moc nevûdûl.Otevfienost,sí-
la a jasnost Lutherov˘ch my‰lenek v‰ak
na nûj hluboce zapÛsobila. Fridrich se
rozhodl, Ïe bude Luthera chránit, do-
kud se neprokáÏe,Ïe se m˘lí.Na vyslan-
covu Ïádost odpovûdûl dopisem,v nûmÏ
napsal: „Mûlo by vám staãit, Ïe k vám
dr. Martin Luther pfiijel do Augsburku.
Neãekali jsme, Ïe po nûm budete po-
Ïadovat ‘odvolání’, aniÏ ho pfiesvûdãíte
o jeho bludech. Îádn˘ z uãencÛ na‰e-
ho kníÏectví mi neoznámil,Ïe Luthero-
vo uãení je bezboÏné, protikfiesÈanské
nebo kacífiské.“(D’Aubigné,sv.4,kap.10)
Kurfifit odmítl poslat Luthera do ¤íma
nebo ho vypovûdût ze své zemû.

Uvûdomoval si,Ïe ve spoleãnosti na-
stal v‰eobecn˘ mravní úpadek a Ïe je
potfiebné provést zásadní reformu. Ne-
bylo by tfieba podnikat sloÏitá a náklad-
ná opatfiení k omezení zloãinnosti,kdy-
by lidé uznali BoÏí poÏadavky a pfiíkazy

osvíceného svûdomí a fiídili se jimi.Vû-
dûl, Ïe Lutherova ãinnost sleduje tento
cíl, a vlastnû ho tû‰ilo, Ïe se její vliv za-
ãíná projevovat v církvi.

Vûdûl také, Ïe jako univerzitní profe-
sor je Luther mimofiádnû úspû‰n˘. Ode
dne,kdy Luther pfiibil své ãlánky na dve-
fie zámeckého kostela,uplynul sice pou-
h˘ rok, za tu dobu v‰ak viditelnû pokle-
sl poãet poutníkÛ, ktefií nav‰tûvovali
tento kostel o svátku V‰ech svat˘ch. ¤ím
tak byl pfiipraven o ctitele a o jejich da-
ry. Jejich místo v‰ak zaujali jiní lidé, kte-
fií pfiicházeli do Wittenberku. Nebyli to
poutníci, pfiicházející do Wittenberku
uctívat ostatky, ale studenti, ktefií plnili
univerzitní posluchárny.Lutherovy spisy
vzbuzovaly v‰ude nov˘ zájem o Písmo
a na univerzitu ve Wittenberku se hlásili
studenti nejen ze v‰ech ãástí Nûmecka,
ale i z jin˘ch zemí. Mladí muÏi, kdyÏ po-
prvé pfiicházeli k Wittenberku, „zvedali
ruce k nebesÛm a dûkovali Bohu, Ïe dal
zazáfiit svûtlu pravdy z tohoto mûsta –
jako kdysi dávno ze Sióna – a Ïe se od-
tud svûtlo ‰ífií do nejvzdálenûj‰ích ze-
mí“ (D’Aubigné, sv. 4, kap.10).

Do té doby se Luther jen ãásteãnû
vzdal bludÛ, které hlásala fiímská cír-
kev. Pfii porovnávání Písma svatého
s papeÏsk˘mi dekrety a ustanoveními
v‰ak do‰el k mnoha pfiekvapiv˘m zji‰-
tûním. PfiíleÏitostnû k tomu pozname-
nal: „Právû ãtu papeÏova nafiízení a ...
nevím, je-li papeÏ sám antikrist nebo
jeho apo‰tol, tak velice je v nich Kris-
tus zkreslován a kfiiÏován.“(D’Aubigné,
sv. 5, kap.1) V té dobû byl v‰ak Luther
stále je‰tû stoupencem fiímské církve
a ani v nejmen‰ím ho nenapadlo,Ïe by
se od ní mohl nûkdy odlouãit.
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·Í¤ENÍ LUTHEROVA UâENÍ

Lutherovy spisy a jeho uãení po-
stupnû pronikly do v‰ech kfiesÈan-
sk˘ch zemí. Jeho vliv se roz‰ífiil do ·v˘-
carska a Holandska,opisy jeho prací se
dostaly do Francie a ·panûlska; v Anglii
bylo jeho uãení pfiijato jako slovo Ïivo-
ta; pravda se roz‰ífiila také do Belgie
a Itálie. Tisíce lidí jako by se probudily
ze smrtelné strnulosti k radosti a nadû-
ji Ïivota víry.

¤ím byl stále podráÏdûnûj‰í Luthe-
rov˘mi útoky.Nûktefií jeho fanatiãtí od-
pÛrci, a byli mezi nimi i doktofii kato-
lick˘ch univerzit, prohla‰ovali, Ïe ten,
kdo zabije tohoto vzpurného mnicha,
nebude mít hfiích. Jednou pfiistoupil
k Lutherovi neznám˘ muÏ, kter˘ pod
svrchníkem ukr˘val pistoli,a ptal se ho,
proã jde tak sám. „Jsem v BoÏích ru-
kou,“odpovûdûl Luther.„BÛh je má síla
a mÛj ‰tít. Co mi mÛÏe udûlat ãlovûk?“
(D’Aubigné, sv. 6, kap. 2) KdyÏ nezná-
m˘ usly‰el tato slova,zbledl a utekl, jako
kdyby se právû setkal s andûlem.

¤ím se snaÏil Luthera zniãit, BÛh ho
v‰ak chránil. Jeho uãení znûlo v‰ude –
„v chatrãích i v klá‰terech, ...v zámcích
‰lechticÛ,na univerzitách i v královsk˘ch
palácích,a v‰ude se na‰li u‰lechtilí mu-
Ïové, ktefií byli pfiipraveni podpofiit je-
ho úsilí.“ (D’Aubigné, sv. 6, kap. 2)

Právû v té dobû Luther ãetl spisy Jana
Husa a zjistil,Ïe velkou pravdu o ospra-
vedlnûní z víry,která byla souãástí jeho
pfiedná‰ek, hlásal jiÏ tento ãesk˘ refor-
mátor. Prohlásil: „My v‰ichni, Pavel,Au-
gustin a já, jsme husité, aniÏ o tom ví-
me!“... „BÛh jistû potrestá svût za to,
Ïe pravda, která mu byla hlásána jiÏ

pfied sto lety,byla upálena.“(Wylie,sv.6,
kap.1)

Ve v˘zvû císafii a nûmecké ‰lechtû
k reformû kfiesÈanství Luther o papeÏi
napsal: „Je hrozné sledovat muÏe, kte-
r˘ se sice vydává za Kristova zástupce,
pfiitom si ale klidnû Ïije v pfiepychu,
v jakém se mu nemÛÏe rovnat Ïádn˘
císafi. Podobá se chudému JeÏí‰i nebo
skromnému Petrovi? Tvrdí se o nûm,Ïe
je pánem svûta! Kristus, za jehoÏ ná-
mûstka se vydává, ov‰em prohlásil:‘Mé
království není z tohoto svûta.’ MÛÏe
panství námûstka pfievy‰ovat panství
jeho pána?“ (D’Aubigné, sv. 6, kap. 3)

Univerzitám Luther napsal: „Velice
se obávám, Ïe univerzity se stanou vel-
k˘mi branami do pekla,nebudou-li peã-
livû studovat Písmo svaté a v‰tûpovat je
do srdcí mlad˘ch lidí. Neradím nikomu,
aby dával své dítû tam, kde na prvním
místû není Písmo svaté. KaÏdá institu-
ce, kde se lidé trvale nezab˘vají BoÏím
slovem, se nutnû zvrhne.“ (D’Aubigné,
sv. 6, kap. 3)

Tato v˘zva se rychle roz‰ífiila po ce-
lém Nûmecku a mûla obrovsk˘ vliv.Ce-
l˘ národ se dostal do varu a zástupy se
stavûly pod prapor reformace. Luthe-
rovi odpÛrci, ktefií hofieli touhou po
pomstû, naléhali na papeÏe, aby proti
nûmu ráznû zakroãil. ¤ím vydal nafiíze-
ní,Ïe jeho uãení má b˘t okamÏitû odmít-
nuto. Luther a jeho stoupenci dostali ‰e-
desát dnÛ na rozmy‰lenou. JestliÏe ne-
odvolají, budou z církve vylouãeni.

Pro reformaci nade‰la nyní rozhodná
chvíle. Po staletí nahánûla hrozba ex-
komunikace z církve hrÛzu i mocn˘m
panovníkÛm a velké fií‰e se pfied ní tfiás-
ly strachem a nejistotou. Na lidi, které
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postihla kletba ¤íma, pohlíÏeli ostatní
s odporem a hrÛzou.Nesmûli se st˘kat
se sv˘mi blízk˘mi,byli postaveni mimo
zákon,byli ‰tváni aÏ k smrti. Luther ne-
byl slep˘, aby nevidûl, Ïe se nad ním
hrozivû stahují mraãna.ZÛstal v‰ak pev-
n˘ a vûfiil, Ïe Kristus je jeho oporou
a zá‰titou. S vírou a odvahou muãední-
ka napsal: „Nevím, co se stane a ani se
o to nestarám...AÈ uÏ rána padne, kam
padne, nebojím se.VÏdyÈ ani jedin˘ lís-
tek nespadne bez vÛle na‰eho Otce.Oã
více se postará o nás. Je snadné zemfiít
za Slovo, neboÈ Slovo, které se stalo tû-
lem,samo podstoupilo smrt.Zemfieme-
li s ním, budeme s ním Ïít, a podstou-
píme-li to, co podstoupil Kristus pfied
námi, budeme tam, kde je on a bude-
me s ním Ïít vûãnû.“ (D’Aubigné, sv. 6,
kap. 9)

KdyÏ se Luther dozvûdûl o papeÏské
bule,prohlásil: „Odmítám ji a jsem pro-
ti ní, protoÏe je bezboÏná a nespráv-
ná...Vní je odsouzen sám Kristus... Ra-
duji se, Ïe takové zlo mohu sná‰et pro
to nejlep‰í na svûtû.Nyní cítím ve svém
srdci vût‰í volnost, protoÏe koneãnû
vím, Ïe papeÏ je antikrist, Ïe jeho trÛn
je trÛnem samého satana.“(D’Aubigné,
sv. 6, kap. 9)

Dokument vydan˘ ¤ímem v‰ak ne-
zÛstal bez úãinku.Vûzení,muãení a po-
pravãí meã byly zbranû, jimiÏ bylo
moÏné vynutit si poslu‰nost. Slabí a po-
vûrãiví se tfiásli pfied papeÏov˘m nafií-
zením. A tak zatímco se Luther tû‰il
v‰eobecné oblibû, cítili mnozí, Ïe Ïivot
je pfiíli‰ drah˘,neÏ aby se dával v sázku
pro vûc reformace.V‰echno zdánlivû na-
svûdãovalo tomu,Ïe Lutherovo dílo brzy
skonãí.

LUTHER VYSTUPUJE Z CÍRKVE

Luther v‰ak zÛstal klidn˘.¤ím proti nû-
mu vytasil své klatby a svût pfiihlíÏel,aniÏ
by jakkoli pochyboval,Ïe Luther zahyne
nebo bude pfiinucen se podvolit. Luther
v‰ak odpovûdûl ¤ímu na odsouzení stej-
nû rozhodnû a vefiejnû prohlásil, Ïe se
rozhodl navÏdy se s ním rozejít.Pfied zá-
stupem univerzitních studentÛ,uãitelÛ
a obãanÛ ze v‰ech spoleãensk˘ch vrstev
spálil papeÏovu bulu spolu s církevní-
mi zákony, dekretáliemi (tj. papeÏsk˘-
mi listy o právních otázkách) a nûkolika
spisy podporujícími papeÏskou autori-
tu. Prohlásil: „Moji nepfiátelé mohou
spálením m˘ch knih po‰kodit vûc prav-
dy v myslích prost˘ch lidí a pfiivést je-
jich du‰e do zkázy. Z toho dÛvodu pá-
lím na oplátku jejich knihy.Právû zaãal
skuteãn˘ boj.Dosud jsem si s papeÏem
jen hrál. Zaãal jsem toto dílo v BoÏím
jménu. Skonãí beze mne,ale s BoÏí mo-
cí.“ (D’Aubigné, sv. 6, kap.10)

Na uráÏky sv˘ch odpÛrcÛ,ktefií se mu
vysmívali,Ïe jeho vûc nemá dostatek za-
stáncÛ,Luther odpovídal: „Kdo ví, zda si
mne BÛh nevyvolil a nepovolal a zda se
oni nemají obávat toho,Ïe kdyÏ pohrda-
jí mnou, pohrdají sam˘m Bohem? Moj-
Ïí‰ byl sám pfii odchodu z Egypta. Elijá‰
byl sám za vlády krále Achaba. Izajá‰ byl
sám v Jeruzalémû a Ezechiel byl sám
v Babylónû... BÛh nikdy nevyvolil za
proroka veleknûze nebo nûjakou jinou
velkou osobnost. Obvykle volil prosté
muÏe, jimiÏ ostatní lidé pohrdali, jed-
nou dokonce past˘fie Amose. V kaÏdé
dobû museli svatí lidé kárat velké toho-
to svûta, krále, kníÏata, knûze a moudré,
a vystavovali se tím nebezpeãí Ïivota...
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Nefiíkám,Ïe jsem prorok.¤íkám v‰ak,Ïe
by se mûli bát právû proto, Ïe já jsem
sám,a jich je mnoho. Jsem si jist,Ïe BoÏí
slovo je se mnou,a ne s nimi.“(D’Aubig-
né, sv. 6, kap.10)

Luther se rozhodl pro koneãn˘ roz-
chod s fiímskou církví aÏ po tûÏkém
vnitfiním zápasu.Vté dobû napsal:„Den
ode dne stále více cítím,jak je tûÏké zba-
vit se pfiedsudkÛ získan˘ch v dûtství.
Kolik bolesti mi zpÛsobilo,aã jsem mûl
na své stranû Písmo, abych ospravedl-
nil sám pfied sebou,Ïe se opovaÏuji po-
stavit se sám proti papeÏi a povaÏuji
ho za antikrista. Jak jsem se v nitru sou-
Ïil. Kolikrát jsem s hofikostí sám sobû
kladl otázku, kterou tak ãasto vyslovo-
vali obhájci papeÏství: CoÏ jsi moudr˘
jen ty? Je moÏné, aby se v‰ichni ostat-
ní m˘lili? Co kdyÏ se m˘lí‰ ty a zatahu-
je‰ do svého bludu tolik lidí, ktefií pak
budou na vûky zatraceni? Tak jsem bo-
joval sám se sebou a se satanem,aÏ Kris-
tus sv˘m neomyln˘m slovem posílil mé
srdce proti tûmto pochybnostem.“(Mar-
tyn, str. 372.373)

PapeÏ hrozil Lutherovi exkomunika-
cí, jestliÏe neodvolá – a nyní se hrozba
splnila.Vydal novou bulu,kterou ohlásil,
Ïe Luther byl vylouãen z fiímské církve,
oznaãil ho za nebem prokletého a roz‰í-
fiil klatbu také na v‰echny, kdo pfiijmou
jeho uãení. Tím zaãal velk˘ zápas.

Odpor a nepfiátelství druh˘ch lidí je
údûlem v‰ech hlasatelÛ, kter˘m BÛh
uloÏil zvûstovat pravdu pro jejich dobu.
Pro Lutherovu dobu existovala dobová
pravda, která mûla tehdy zvlá‰tní v˘-
znam. Existuje také dobové poselství
pro dne‰ní církev. Pán,kter˘ koná v‰ech-
no podle své vÛle,uvádí lidi do rÛzn˘ch

situací a ukládá jim povinnosti vhodné
pro dobu,v níÏ Ïijí, a pro podmínky,kte-
r˘m jsou vystaveni.Budou-li si váÏit svût-
la,které obdrÏeli,otevfie se pfied nimi ‰ir-
‰í pohled na pravdu. Dnes v‰ak vût‰ina
lidí netouÏí po pravdû, stejnû jako po ní
netouÏili pfiívrÏenci papeÏství,ktefií stáli
proti Lutherovi.Dnes jsou lidé právû tak
naklonûni pfiijímat názory a tradice vy-
tvofiené lidmi, místo BoÏího slova, jako
dfiíve.Lidé,ktefií hlásají pfiítomnou prav-
du pro tuto dobu, nemohou oãekávat,
Ïe budou pfiijímáni s vût‰í pfiízní neÏ dfií-
vûj‰í reformátofii. ProtoÏe se blíÏí konec
dûjin tohoto svûta, nab˘vá na intenzitû
velk˘ spor mezi pravdou a bludem, me-
zi Kristem a satanem.

Pán JeÏí‰ sv˘m uãedníkÛm fiekl:„Kdy-
byste náleÏeli svûtu, svût by miloval to,
co je jeho.ProtoÏe v‰ak nejste ze svûta,
ale já jsem vás ze svûta vyvolil,proto vás
svût nenávidí. VzpomeÀte si na slovo,
které jsem vám fiekl: Sluha není nad
svého pána. JestliÏe pronásledovali mne,
i vás budou pronásledovat – jestliÏe
mé slovo zachovali, i va‰e zachovají.“
( J15,19.20) A na druhé stranû ná‰ Pán
jasnû prohlásil: „Bûda, kdyÏ vás budou
v‰ichni lidé chválit;vÏdyÈ stejnû se cho-
vali jejich otcové k fale‰n˘m proro-
kÛm.“(L 6,26) Duch svûta není dnes ve
vût‰ím souladu s Kristov˘m duchem,
neÏ tomu bylo v dfiívûj‰ích dobách,a li-
dé,ktefií hlásají ãisté BoÏí slovo,nejsou
dnes pfiijímáni o nic pfiíznivûji neÏ kdy-
si jejich pfiedchÛdci.Odpor vÛãi pravdû
mÛÏe mít rÛznou podobu,nepfiátelství
se mÛÏe projevovat ve skrytûj‰í formû,
protoÏe je rafinovanûj‰í.Rozpor je v‰ak
stále stejn˘ a bude se projevovat aÏ do
konce ãasu.
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Na nûmeck˘ trÛn nastoupil nov˘ císafi
– Karel V. Z ¤íma se ihned vydali vy-
slanci, aby panovníkovi blahopfiáli; zá-
roveÀ ho v‰ak chtûli pfiimût,aby pouÏil
síly a zakroãil proti reformaci. Sask˘
kurfifit, jemuÏ Karel do znaãné míry
vdûãil za svou korunu, ho v‰ak Ïádal,
aby proti Lutherovi nic nepodnikal,do-
kud ho nevyslechne.To byla pro císafie
trapná a nepfiíjemná situace. PapeÏ‰tí
pfiisluhovaãi by se bezpochyby nespo-
kojili s niãím jin˘m neÏ s císafisk˘m v˘-
nosem,kter˘ by Luthera odsoudil k smr-
ti.Kurfifit v‰ak dÛraznû prohlásil, Ïe „ani
jeho císafiská v˘sost ani nikdo jin˘ ne-
prokázal, Ïe Lutherovy spisy jsou ne-
pravdivé,“ a proto Ïádal o „ochrann˘
list pro dr.Luthera,aby mohl pfiedstou-
pit pfied tribunál vzdûlan˘ch,zboÏn˘ch
a nestrann˘ch soudcÛ.“(D’Aubigné,sv.6,
kap.11)

V té dobû se v‰eobecná pozornost
soustfiedila na snûm nûmeck˘ch státÛ
ve Wormsu, kter˘ se se‰el krátce poté,
co Karel dosedl na trÛn.Tento národní
snûm mûl posoudit dÛleÏité politické
otázky a státní zájmy; zároveÀ to bylo
poprvé, kdy se nûmecká kníÏata mûla
sejít se sv˘m mlad˘m panovníkem na

poradním shromáÏdûní. Ze v‰ech ãás-
tí fií‰e pfiicházeli do Wormsu církevní
a státní hodnostáfii – urození a mocní
‰lechtici,ktefií Ïárlivû stfieÏili svá dûdiã-
ná práva, církevní kníÏata ve vysok˘ch
funkcích, která nijak neskr˘vala svoji
nadfiazenost, rytífii se sv˘mi ozbrojen˘mi
prÛvody, vyslanci cizích i vzdálen˘ch
zemí. Nejvíce pozornosti v‰ak ve shro-
máÏdûní vzbuzoval pfiípad saského re-
formátora.

Je‰tû pfiedtím nafiídil císafi kurfifitovi,
aby pfiivedl Luthera s sebou na snûm;
císafi mu zaruãil ochranu a slíbil,Ïe bude
moci vést otevfienû rozpravu o sporn˘ch
otázkách s povolan˘mi osobami. Lu-
ther si velice pfiál pfiedstoupit pfied cí-
safie. V té dobû trpûl ãetn˘mi zdravot-
ními obtíÏemi; kurfifitovi v‰ak napsal:
„Nemohu-li jít do Wormsu v dobrém
zdraví,budu tam tedy dovezen nemoc-
n˘. JestliÏe mû volá císafi, není pochyb,
Ïe je to volání samého Boha. Chtûjí-li
pouÏít proti mnû násilí, coÏ je velmi
pravdûpodobné (vÏdyÈ to není z jejich
hlavy, kdyÏ mi nafiídili, abych pfii‰el),
kladu svou pfii do BoÏích rukou. Ten,
kdo zachránil Ïivot tfií mládencÛ v ohni-
vé peci, stále Ïije a panuje. JestliÏe mû
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nezachrání, má pro mne Ïivot mal˘
v˘znam. ZabraÀme jen tomu, aby se
evangelium stalo pfiedmûtem posmû-
chu bezboÏn˘ch, a prolijme svou krev
za to, aby nezvítûzili. Mnû nepfiíslu‰í
rozhodovat o tom, zda mÛj Ïivot nebo
má smrt pfiispûje ke spáse v‰ech... MÛ-
Ïete ode mne oãekávat v‰echno, ... jen
ne útûk nebo odvolání.Utíkat nemohu,
tím ménû odvolat.“ (D’Aubigné, sv. 7,
kap.1)

LUTHERÒV „P¤ÍPAD“ 
P¤ED SNùMEM

KdyÏ se po Wormsu rozkfiiklo, Ïe Lu-
ther pfiedstoupí pfied snûm,vyvolalo to
v‰eobecn˘ rozruch. Aleander, papeÏ-
sk˘ legát, kterému byl pfiípad svûfien,
soptil vzteky; bylo mu jasné, Ïe pfiípad
skonãí pro papeÏe pohromou. Zahajo-
vat vy‰etfiování pfiípadu,v nûmÏ papeÏ
uÏ vynesl rozsudek, znamenalo vlastnû
odmítnout papeÏovu svrchovanou au-
toritu. Navíc se obával, Ïe v˘mluvné
a pádné Lutherovy dÛkazy by mohly
mnohá z kníÏat odvrátit od papeÏe.Pro-
to u císafie Karla naléhavû protestoval
proti Lutherovu pfiíjezdu do Wormsu.
Právû v té dobû byla uvefiejnûna papeÏ-
ská bula, která ohla‰ovala Lutherovu
exkomunikaci z církve. To spolu s pro-
testem papeÏského vyslance pfiimûlo
císafie, aby ustoupil. Napsal kurfifitovi,
Ïe pokud Luther neodvolá,musí zÛstat
ve Wittenberku.

Aleander se v‰ak s tímto vítûzstvím
nespokojil; vynaloÏil v‰echny své schop-
nosti a lstivost, aby byl Luther odsou-
zen. Vytrvale pfiípadem zamûstnával
kníÏata, preláty a ostatní ãleny snûmu,

obviÀoval reformátora ze „svádûní
a vzpoury, bezboÏnosti a rouhání“. Je-
ho úsilí a horlivost v‰ak dávala jasnû tu-
‰it, jak˘ duch ho ovládá. „Více neÏ hor-
livost a zboÏnost ho Ïene nenávist
a touha po pomstû“, soudilo se v‰eo-
becnû. (D’Aubigné, sv.7,kap.1) Vût‰ina
ãlenÛ snûmu byla nyní o poznání více
naklonûna posuzovat LutherÛv pfiípad
pfiíznivû.

Aleander v‰ak stále dÛraznûji císafii
pfiipomínal, Ïe je jeho povinností pro-
vádût papeÏovy pfiíkazy. Podle nûmec-
k˘ch zákonÛ si to v‰ak Ïádalo souhlas
kníÏat. Císafi – pfiemoÏen˘ nakonec le-
gátovou neodbytností – ho vyzval, aby
pfiípad pfiedloÏil snûmu.„Pro nuncia to
byl slavn˘ den. Snûm byl v˘znamn˘,
pfiípad je‰tû v˘znamnûj‰í. Aleander na
nûm bude zastupovat ¤ím, ... matku
a paní v‰ech církví.“Mûl obhájit Petro-
vu vládu pfied shromáÏdûn˘mi kfies-
Èansk˘mi kníÏaty. „Mûl dar v˘fieãnosti
a cítil, Ïe na velikost události staãí. Pro-
zfietelnost to zafiídila tak, aby ¤ím byl
zastupován nejschopnûj‰ím ze sv˘ch
fieãníkÛ pfied nejvzne‰enûj‰ím soudem,
je‰tû neÏ bude sám odsouzen.“ (Wylie,
sv. 6, kap. 4) Lutherovi pfiíznivci se báli
toho, co by mohl zpÛsobit AleandrÛv
projev. Sask˘ kurfifit se snûmování ne-
zúãastnil, vyslal v‰ak na snûm nûkolik
sv˘ch rádcÛ, ktefií mûli nunciovu fieã
zaznamenat.

Aleander nasadil v‰echny své schop-
nosti, své vzdûlání i v˘fieãnost. Na Lu-
therovu hlavu se „sypalo“ jedno obvi-
nûní za druh˘m; Aleander ho oznaãil
za nepfiítele církve a státu,Ïiv˘ch i mrt-
v˘ch, duchovenstva i svûtského stavu,
ãlenÛ rad i prost˘ch kfiesÈanÛ.„VLuthe-
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rov˘ch bludech je toho dost,“prohlásil,
„aby to ospravedlnilo upálení sta tisícÛ
kacífiÛ.“

V závûru se snaÏil pfiedstavit vyzna-
vaãe reformace jako lidi zavrÏeníhod-
né: „Kdo jsou v‰ichni ti luteráni? Je to
skupina drz˘ch uãitelÛ, zkaÏen˘ch
knûÏí, zbûhl˘ch mnichÛ, prostomysl-
n˘ch právníkÛ, zchudl˘ch ‰lechticÛ
a chud˘ch lidí,které svedli a zmátli.Oã
je pfievy‰uje katolická strana v poãtu
ãlenÛ,v síle a moci. Jednomyslné usne-
sení tohoto slavného shromáÏdûní
osvítí nevûdomé, bude varovat neroz-
váÏné, dopomÛÏe k rozhodnutí kolísa-
v˘m a dá sílu slab˘m.“(D’Aubigné,sv.7,
kap. 3)

Takov˘m zpÛsobem jsou zastánci
pravdy napadáni v kaÏdé dobû. Proti
v‰em, kdo se opovaÏují prosadit proti
zaveden˘m bludÛm jasné uãení BoÏí-
ho slova, jsou namífieny stále stejné ar-
gumenty. „Kdo jsou ti kazatelé nového
uãení?“ volají obhájci populárního ná-
boÏenství. „Jsou to nevzdûlanci, pfií-
slu‰níci chudiny a je jich málo. Pfiesto
tvrdí, Ïe mají pravdu a Ïe jsou vyvole-
n˘m BoÏím lidem. Jsou to oklamaní li-
dé, ktefií nic neznají. Oã poãetnûj‰í
a vlivnûj‰í je na‰e církev.Kolik velik˘ch
a uãen˘ch muÏÛ je mezi námi.Oã více
moci je na na‰í stranû!“ To jsou argu-
menty,které ovlivÀují svût.Nejsou v‰ak
dnes o nic pravdivûj‰í,neÏ byly v dobû
Luthera.

Reformace neskonãila Lutherem, jak
se mnozí domnívají. Bude pokraãovat
aÏ do konce dûjin tohoto svûta. Luther
mûl vykonat velké dílo. Mûl dal‰ím li-
dem pfiedat „svûtlo“, kter˘m ho Pán ozá-
fiil.NeobdrÏel v‰ak v‰echno svûtlo,které

má b˘t dáno svûtu – tak jako tenkrát,
i dnes lidé objevují nové pravdy.

VyslancÛv projev zapÛsobil na snûm
hlubok˘m dojmem. Nevystoupil tam
Ïádn˘ Luther,aby jasn˘mi a pfiesvûdãiv˘-
mi pravdami BoÏího slova pfiekonal za-
stánce papeÏství. Nikdo se ani nepoku-
sil Luthera hájit. Projevila se v‰eobecná
nálada – nejen odsoudit Luthera a jeho
uãení, ale pokud moÏno také vykofienit
kacífiství. ¤ím dobfie vyuÏil této pfiíleÏi-
tosti k obhajobû své vûci – nezapomnûl
na nic z toho,ãím mohl sám sebe ospra-
vedlnit.Toto zdánlivé vítûzství v‰ak bylo
pfiedzvûstí poráÏky. Napfií‰tû bude zfie-
telnûji vidût rozdíl mezi pravdou a blu-
dem, jako by se stfietly na boji‰ti v otev-
fiené válce.Od toho dne uÏ ¤ím nebude
stát tak jistû jako dosud.

Aãkoli vût‰ina ãlenÛ snûmu by ne-
váhala Luthera vydat, aby ho ¤ím po-
trestal, byli mezi nimi také mnozí, kte-
fií zfietelnû vnímali zkaÏenost církve
a pfiáli si, aby tyto zlofiády byly odstra-
nûny – vûdûli totiÏ, Ïe kvÛli zkaÏenos-
ti a hrabivosti církevní vrchnosti trpí
pfiedev‰ím nûmeck˘ lid.Vyslanec vylí-
ãil papeÏskou vládu v co nejpfiíznivûj-
‰ím svûtle. Pán nicménû zapÛsobil na
jednoho z ãlenÛ snûmu, aby popsal
následky papeÏské tyranie: sask˘ vévo-
da Jifií s ohromující pfiesností vypoãí-
tal lÏi a zloãiny papeÏství a jejich hroz-
né následky a v závûru své fieãi pro-
hlásil:

„To jsou nûkteré ze zlofiádÛ, které
volají proti ¤ímu.V‰echen stud ‰el stra-
nou,jeho jedin˘m cílem jsou ...peníze,
peníze, peníze ..., takÏe kazatelé, ktefií
mají uãit pravdû, ne‰ífií nic jiného neÏ
lÏi, a jsou nejen trpûni, ale jsou za to
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odmûÀováni,protoÏe ãím více lÏou,tím
vût‰í jsou jejich zisky. Právû z tohoto
zkaÏeného pramene vytékají nakaÏe-
né vody. Prostopá‰nost si podává ruku
s lakotou...Bûda,pohor‰ení zpÛsobené
duchovenstvem vrhá mnoho uboh˘ch
du‰í do vûãného zatracení. Musí b˘t
provedena v‰eobecná náprava.“ (D’Au-
bigné, sv. 7, kap. 4)

Pfiiléhavûj‰í a pádnûj‰í odsouzení
papeÏsk˘ch zlofiádÛ by nezaznûlo ani
z úst samotného Luthera. Skuteãnost,
Ïe fieãník patfiil mezi rozhodné Luthe-
rovy nepfiátele, jen posílila úãinek jeho
slov.Kdyby se oãi shromáÏdûn˘ch otev-
fiely,uvidûli by ve svém stfiedu BoÏí andû-
ly, jak pomocí paprskÛ svûtla prozafiují
tmu bludu a otevírají mysli a srdce pro
pfiijetí pravdy. Síla BoÏí pravdy a mou-
drosti ovládla i odpÛrce reformace,a tak
pfiipravila cestu pro velk˘ úkol,kter˘ by-
lo tfieba zvládnout.Martin Luther u toho
sice nebyl,ve shromáÏdûní v‰ak zaznûl
hlas nûkoho je‰tû vût‰ího.

Snûm okamÏitû ustanovil v˘bor, kte-
r˘ mûl za úkol pfiipravit seznam toho,
ãím papeÏství tak tûÏce utlaãuje nû-
meck˘ lid. Seznam obsahoval sto jednu
poloÏku a byl císafii pfiedloÏen s Ïádo-
stí, aby neprodlenû pfiijal opatfiení pro
nápravu tûchto zlofiádÛ. „Jakou ztrátu
kfiesÈansk˘ch du‰í,“ stálo v Ïádosti, „ja-
ké loupení a vydírání má na svûdomí
pohor‰ení, jímÏ je obklopena duchov-
ní hlava kfiesÈanstva. Je na‰í povinností
zabránit zkáze a zneuctûní na‰eho lidu.
Z toho dÛvodu vás co nejpokornûji –
av‰ak pfiitom co nejnaléhavûji – Ïádá-
me, abyste se postaral o v‰eobecnou
nápravu a zajistil její uskuteãnûní.“
(D’Aubigné, sv. 7, kap. 4)

Nyní ãlenové snûmu poÏadovali,aby
se na snûm dostavil Luther. Pfies Alean-
drovy prosby, hrozby a protesty k tomu
dal císafi nakonec souhlas, a tak byl Lu-
ther pozván,aby pfiedstoupil pfied snûm.
S pozvánkou obdrÏel i ochrann˘ list,kte-
r˘ mu zaji‰Èoval návrat na bezpeãné mís-
to. Pozvánku a ochrann˘ list doruãil do
Wittenberku posel,kter˘ mûl za úkol do-
provodit Luthera do Wormsu.

Lutherovi pfiátelé byli zdû‰eni – obá-
vali se, Ïe ani na ochrann˘ list nebude
brán zfietel.Proto Luthera prosili,aby se
nevystavoval nebezpeãí Ïivota. Luther
jim odpovûdûl: „PapeÏenci nechtûjí,
abych pfii‰el do Wormsu, chtûjí pouze
mé odsouzení a mou smrt. Na tom ne-
záleÏí.Modlete se ne za mne,ale za BoÏí
slovo... Kristus mi dá svého Ducha,
abych pfiemohl sluÏebníky bludu. Po-
hrdám jimi cel˘m sv˘m Ïivotem. Zví-
tûzím nad nimi svou smrtí.Budou se ve
Wormsu snaÏit, aby mû pfiimûli odvolat;
a já odvolám toto: ¤ekl jsem dfiíve, Ïe
papeÏ je Kristov˘m zástupcem. Nyní
prohla‰uji, Ïe je odpÛrcem na‰eho Pá-
na a satanov˘m apo‰tolem.“ (D’Aubig-
né, sv. 7, kap. 6)

Na nebezpeãnou cestu se Luther ne-
vydal sám. Kromû císafiského posla ho
doprovázeli také tfii jeho nejvûrnûj‰í
pfiátelé. Melanchthon by také rád ‰el
s nimi; byl srdcem spojen s Lutherem
a chtûl ho následovat – bude-li to tfieba
– i do vûzení nebo na smrt.Luther v‰ak
jeho prosbu odmítl. Kdyby zahynul,
upfiely by se nadûje reformace na jeho
mladého spolupracovníka.KdyÏ se lou-
ãili, Luther fiekl: „Nevrátím-li se, a po-
‰lou-li mû moji nepfiátelé na smrt,uã dá-
le a stÛj dále pevnû v pravdû.Pracuj na
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mém místû...Bude‰-li ty Ïít,nebude mít
moje smrt nijak váÏné následky.“(D’Au-
bigné, sv. 7, kap. 7) Studenti a witten-
ber‰tí obãané, ktefií se shromáÏdili pfii
Lutherovû odjezdu,byli hluboce dojati.
Zástupy lidí, jejichÏ srdcí se dotklo evan-
gelium,se louãily s Lutherem se slzami
v oãích.

LUTHEROVA CESTA DO WORMSU

Cestou Luther a jeho prÛvodci vidûli,
Ïe lidi trápí chmurné obavy; v nûkter˘ch
mûstech jim neprokazovali ani Ïádné
pocty. KdyÏ pak zastavili na noc, vyjád-
fiil jist˘ knûz své obavy tím,Ïe pfiedloÏil
pfied Luthera podobiznu jednoho ital-
ského reformátora, kter˘ zemfiel mu-
ãednickou smrtí. Následujícího dne se
dozvûdûli,Ïe ve Wormsu byly odsouze-
ny Lutherovy spisy. ¤í‰‰tí poslové vyhla-
‰ovali císafiÛv v˘nos a vyz˘vali obãany,
aby zakázané spisy odevzdali na mûstsk˘
úfiad. Posel, kter˘ Luthera doprovázel,
se obával o Lutherovu bezpeãnost na
snûmu a domníval se,Ïe Lutherova dfií-
vej‰í odhodlanost uÏ není tak pevná.Na
otázku, zda si pfieje pokraãovat v dal‰í
cestû, v‰ak Luther odpovûdûl: „Aãkoli
je nade mnou v kaÏdém mûstû vynesena
klatba, pÛjdu dále.“ (D’Aubigné, sv. 7,
kap. 7)

V Erfurtu Luthera pfiijali s poctami.
Obklopen zástupy lidí procházel ulice-
mi, jimiÏ pfied lety tak ãasto chodil se
svou Ïebráckou mo‰nou. Nav‰tívil svou
b˘valou klá‰terní celu a pfiem˘‰lel o tom,
jak jeho nitro osvítilo „svûtlo“, které nyní
svítí pro celé Nûmecko. Vyzvali ho, aby
promluvil. Luther to mûl sice zakázáno,
nicménû jeho prÛvodce mu dal svolení,

a mnich, kter˘ byl kdysi otrokem klá‰te-
ra, vystoupil nyní na kazatelnu.

Velké shromáÏdûní oslovil Kristov˘m
pozdravem: „Pokoj vám“ a pak pokra-
ãoval: „Filozofové, doktofii a spisovate-
lé se snaÏí nauãit lidi zpÛsobu jak do-
sáhnout vûãného Ïivota, a nedafií se
jim to. Já vám jej nyní prozradím: ...
BÛh vzkfiísil z mrtv˘ch âlovûka, Pána
JeÏí‰e Krista, aby zniãil smrt, odstranil
hfiích a zavfiel brány pekla. To je dílo
spasení... Kristus zvítûzil. To je radost-
ná zvûst. Jsme spaseni tím, co vykonal
on,ne sv˘mi skutky.Ná‰ Pán JeÏí‰ Kris-
tus fiekl:Pokoj vám;hleìte na mé ruce.
To znamená: Pohleì, ãlovûãe, já jsem
z tebe sejmul hfiích a vykoupil tû, nyní
má‰ pokoj.“

Dále ve své fieãi ukázal, Ïe pravá ví-
ra se projeví svat˘m Ïivotem. „ProtoÏe
nám BÛh dává spásu,hleìme,aby na‰e
skutky byly takové, aby na‰ly u nûho
zalíbení. Jsi bohat˘? NechÈ tvé bohat-
ství slouÏí potfiebám chud˘ch. Jsi chu-
d˘? NechÈ tvé sluÏby najdou uplatnûní
u bohat˘ch. Je-li tvá práce uÏiteãná jen
tobû samému,pak sluÏba,kterou se sna-
Ïí‰ vykonávat pro Boha, je lÏí.“ (D’Au-
bigné, sv. 7, kap. 7)

Lidé mu naslouchali s nûm˘m údi-
vem. Tolik touÏili po „chlebu Ïivota“.
A tady sly‰í, jak je Kristus vyvy‰ován nad
papeÏe, legáty, krále a císafie. Luther se
ani slÛvkem nezmínil o tom,v jakém je
vlastnû sám nebezpeãí.Neusiloval o pu-
blicitu, o to, aby o nûm v‰ichni mluvili
nebo ho litovali.KdyÏ pfiem˘‰lel o Kris-
tu,zapomínal na sebe.„Skryl se“za Mu-
Ïem z Golgoty a snaÏil se ukazovat jen
na Pána JeÏí‰e jako na Zachránce hfií‰-
níkÛ.
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Cestou se Luther v‰ude setkával
s velk˘m zájmem.Lidé ho zvûdavû „oku-
kovali“.Mnozí pfiíznivci ho varovali pfied
zámûry papeÏencÛ. „Upálí tû,“ fiíkali nû-
ktefií,„skonãí‰ na hranici jako Jan Hus.“
Luther jim v‰ak odpovídal: „I kdyby po
celé cestû z Wormsu do Wittenberku
zapálili oheÀ, jehoÏ plameny by ‰leha-
ly aÏ k nebi,projdu jím ve jménu Pánû.
Pfiijdu na snûm, vstoupím do tlamy to-
ho netvora a vylámu mu zuby, protoÏe
vyznám Pána JeÏí‰e Krista.“ (D’Aubig-
né, sv. 7, kap. 7)

Zpráva o tom, Ïe se blíÏí k Wormsu,
vzbudila notn˘ rozruch. Lutherovi pfiá-
telé se obávali o jeho bezpeãnost, jeho
nepfiátelé mûli strach, Ïe se jim jejich
zámûr nezdafií. VynaloÏili znaãné úsilí,
aby mu zabránili vstoupit do mûsta –
vyzvali ho, aby ode‰el na zámek jedno-
ho rytífie, kter˘ mu byl pfiíznivû naklo-
nûn; tam se údajnû mûly v‰echny roz-
pory vyfie‰it v pfiátelském duchu. Jeho
pfiátelé ho chtûli od cesty odradit tím,
Ïe mu líãili nebezpeãí, která mu hro-
zí. To se jim ale nepodafiilo. Luther od-
hodlanû prohlásil: „I kdyby bylo ve
Wormsu tolik ìáblÛ jako ta‰ek na stfie-
chách domÛ,i tak bych tam ‰el.“(D’Au-
bigné, sv. 7, kap. 7)

KdyÏ dorazil do Wormsu, vítal ho
u brány obrovsk˘ zástup lidí.Tak velk˘
dav se nese‰el ani na uvítanou císafii.
Zavládlo velké vzru‰ení. Ze zástupu se
ozval pronikav˘,nafiíkav˘ hlas zpívající
pohfiební Ïalozpûv, jako by chtûl Luthe-
ra varovat pfied údûlem,kter˘ ho oãeká-
vá.„BÛh bude mou ochranou,“prohlásil
Luther, kdyÏ vystoupil z vozu.

PapeÏenci se zhrozili – vÛbec ne-
doufali,Ïe si Luther troufne do Wormsu

pfiijít. Císafi ihned svolal své rádce, aby
uváÏili, jaká opatfiení mají podniknout.
Jeden z biskupÛ,horliv˘ obhájce papeÏ-
ství,prohlásil:„Dlouho jsme se uÏ o tom
radili. Va‰e císafiská milost by se mûla
zbavit toho ãlovûka co nejrychleji.CoÏ
nedal Zikmund upálit Jana Husa? Ne-
jsme povinni vydávat ochranné listy ka-
cífiÛm, ani nejsme povinni takové listy
dodrÏovat.“ „Nikoli,“ odpovûdûl císafi,
„svÛj slib musíme dodrÏet.“(D’Aubigné,
sv.7, kap.8) Proto bylo rozhodnuto, Ïe
Luther mÛÏe pfiedstoupit pfied snûm.

Celé mûsto chtûlo vidût toho podi-
vuhodného muÏe,a tak zástup náv‰tûv-
níkÛ brzy naplnil pokoje,ve kter˘ch se
ubytoval.Luther se sotva zotavil po své
nedávné nemoci a byl unaven putová-
ním, které trvalo celé dva t˘dny; musel
se také pfiipravit na zítfiej‰í závaÏné
události a k tomu potfieboval klid a od-
poãinek.Lidé si v‰ak tolik pfiáli ho spat-
fiit, Ïe si mohl dopfiát jen nûkolik ho-
din odpoãinku. Pak uÏ se kolem nûho
shromáÏdili zase ‰lechtici, rytífii, knûÏí,
mû‰Èané. Mezi nimi byli mnozí ‰lech-
tici, ktefií poÏadovali na císafii nápra-
vu zlofiádÛ v církvi a ktefií – jak prohlá-
sil Luther – „byli v‰ichni vysvobozeni
m˘m evangeliem“ (Martyn, str. 393).
Pfiátelé, ale i nepfiátelé pfiicházeli, aby
se podívali na toho stateãného mni-
cha. Luther je pfiijímal s neochvûjn˘m
klidem a v‰em odpovídal moudfie a dÛ-
stojnû. Z jeho jednání bylo cítit roz-
hodnost a odhodlání; z jeho bledé, vy-
hublé tváfie, jeÏ nesla stopy nedávné
nemoci a vyãerpání,bylo moÏné vyãíst
hfiejivost a laskavost. Zvlá‰tní veleb-
nost jeho projevu a opravdovost jeho
slov mu dodávala sílu, které nedokáza-
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li odolat ani jeho nepfiátelé. Nûktefií se
domnívali, Ïe je naplnûn BoÏí mocí, ji-
ní prohla‰ovali, jako kdysi farizeové
o Kristu: „Je posedl˘ ìáblem.“

Následujícího dne byl Luther vyzván,
aby se dostavil na snûm.Urãen˘ císafisk˘
úfiedník ho mûl pfiivést do sálu.Podafii-
lo se mu to v‰ak jen s velk˘mi obtíÏe-
mi.V‰echny ulice zaplnili diváci – kaÏ-
d˘ chtûl vidût mnicha, kter˘ se odváÏil
odporovat papeÏské moci.

NeÏ Luther pfiedstoupil pfied své
soudce, pfiitoãil se k nûmu je‰tû stafiiã-
k˘ generál, hrdina mnoha bitev, a las-
kavû k nûmu promluvil: „Uboh˘ mni-
chu, uboh˘ mnichu, nyní vstupuje‰ na
vzne‰enûj‰í stanovi‰tû,neÏ jaké jsem já
nebo kter˘koli jin˘ velitel kdy zaujímal
v nejkrvavûj‰í z na‰ich bitev. Je-li v‰ak
tvá vûc spravedlivá a má‰-li jistotu, krá-
ãej vpfied v BoÏím jménu a niãeho se
neboj. BÛh tû neopustí.“ (D’Aubigné,
sv. 7, kap. 8)

P¤ED WORMSK¯M SNùMEM

Koneãnû stál Luther pfied snûmem. Cí-
safi zasedl na trÛn. Kolem nûho stály
nejv˘znamnûj‰í fií‰ské celebrity. Je‰tû
nikdy nikdo nestál pfied v˘znamnûj‰ím
shromáÏdûním, aby se odpovídal ze
své víry, neÏ pfied jak˘m stál Martin
Luther. „Pfiedvolání pfied snûm uÏ sa-
mo o sobû pfiedznamenalo vítûzství nad
papeÏstvím. PfiestoÏe papeÏ jiÏ nad Lu-
therem rozsudek vynesl, soudní dvÛr
mu dovolil se vefiejnû hájit,ãímÏ se po-
stavil nad papeÏe. PapeÏ uvalil na to-
hoto ãlovûka klatbu a tím ho vylouãil
z lidské spoleãnosti; nyní byl ale od-
souzenec zdvofiile pozván pfied nej-

vzne‰enûj‰í shromáÏdûní na svûtû. Pa-
peÏ ho odsoudil k vûãnému mlãení,on
v‰ak nyní promluví k tisícÛm pozor-
n˘ch posluchaãÛ, svolan˘ch z nejvzdá-
lenûj‰ích konãin kfiesÈanstva. Tak se
prostfiednictvím Luthera uskuteãÀovala
obrovská revoluce. ¤ím jiÏ sestupoval
ze svého trÛnu, a byl to hlas mnicha,
kter˘ ho tak pokofiil.“(D’Aubigné,sv.7,
kap. 8)

Pfied slavn˘m a váÏen˘m shromáÏ-
dûním vypadal neurozen˘ reformátor
bázlivû a rozpaãitû. Nûkterá kníÏata za-
registrovala jeho pocity; pfiistoupili
k nûmu a jeden z nich mu po‰eptal:
„Nebojte se tûch, kdo zabíjejí tûlo, ale
du‰i zabít nemohou.“ Jin˘ mu fiekl:„Bu-
dou vás vodit pfied vládce a krále kvÛli
mnû, ... bude vám dáno, co máte mlu-
vit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví
ve vás Duch va‰eho Otce.“ (Mt 10,
28.18-20) Velcí muÏi svûta tak pomocí
Kristov˘ch slov posílili BoÏího sluÏeb-
níka v té tûÏké chvíli.

Luther byl pfiiveden pfiímo pfied cí-
safiÛv trÛn.Vpfieplnûném sále zavládlo
hluboké ticho. Pak povstal císafisk˘
úfiedník, ukázal na hromadu Luthero-
v˘ch spisÛ a Ïádal, aby Luther odpovû-
dûl na dvû otázky:Zda se k nim hlásí ja-
ko ke sv˘m spisÛm a zda je ochoten
odvolat názory,které v nich hlásá.KdyÏ
byly pfieãteny názvy knih, Luther od-
povûdûl na první otázku a potvrdil,
Ïe je jejich autorem. Pak pokraãoval:
„Pokud jde o druhou otázku, ta se t˘-
ká víry i spásy du‰í a jde v ní o BoÏí
slovo, nejvût‰í a nejvzácnûj‰í poklad
na nebi i na zemi. Bylo by ode mû ne-
uváÏené,kdybych odpovûdûl bez roz-
m˘‰lení. Mohl bych toho fiíci ménû,
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neÏ vyÏadují okolnosti, nebo více, neÏ
Ïádá pravda, a tak bych se mohl pro-
hfie‰it proti slovÛm Kristov˘m:‘Kdo mû
v‰ak zapfie pfied lidmi, toho i já zapfiu
pfied sv˘m Otcem v nebi.’ (Mt 10,33)
Proto Ïádám va‰e císafiské Veliãenstvo
ve v‰í pokofie, aby mi dopfiálo ãasu,
abych mohl odpovûdût, aniÏ bych se
prohfie‰il proti BoÏímu slovu.“ (D’Au-
bigné, sv. 7, kap. 8)

Luther si poãínal moudfie, kdyÏ vzne-
sl takov˘ poÏadavek. Tím pfiesvûdãil
shromáÏdûní, Ïe nejedná ukvapenû
a bez rozvahy.Taková rozváÏnost a tako-
vé sebeovládání – neãekané u ãlovûka,
kter˘ se dfiíve projevil tak smûle a neú-
stupnû – pfiispûly k jeho síle a umoÏnily
mu pozdûji odpovídat uváÏlivû,moudfie,
rozhodnû a dÛstojnû, coÏ pfiekvapilo
a zklamalo jeho protivníky a bylo v˘ãit-
kou jejich nestoudnosti a p˘‰e.

Následujícího dne se mûl dostavit,
aby podal koneãnou odpovûì. Chvíle-
mi mu témûfi pfiestávalo tlouct srdce,
kdyÏ si uvûdomil, jaké síly se spojily
proti pravdû. Víra ho opou‰tûla, dolé-
hal na nûho strach. Pfiipadalo mu, Ïe
nebezpeãí hrozivû narÛstá, Ïe nepfiáte-
lé nad ním témûfi zvítûzili a temné moc-
nosti pfie‰ly do protiútoku.Mraãna zlo-
vûstnû zãernala, jako by ho chtûla do-
stat co nejdál od Boha. Silnû zatouÏil
po uji‰tûní, Ïe Pán bude s ním.Pln˘ úz-
kosti se vrhl k zemi a vyráÏel ze sebe
pfier˘vané v˘kfiiky, kter˘m mohl poro-
zumût jen BÛh.

„V‰emohoucí a vûãn˘ BoÏe,“ volal,
„jak stra‰n˘ je tento svût! Otvírá svou tla-
mu, aby mû seÏral, a já tak málo vûfiím
v tebe..., jestliÏe musím vkládat svou dÛ-
vûru jen v sílu tohoto svûta,pak je v‰ech-

no ztraceno... Pfii‰la moje poslední ho-
dinka, rozsudek nade mnou byl jiÏ vyne-
sen... BoÏe, pomoz mi proti celé moud-
rosti svûta. Pomoz mi, ... jen ty to doká-
Ïe‰; ... protoÏe tady nejde o mé dílo, ale
o tvé. Já tady nemám co dûlat, nemám
zaã bojovat s mocn˘mi tohoto svûta...
Jde o tvou vûc ...a je to spravedlivá a vûã-
ná vûc. Pane, pomoz mi! Vûrn˘ a nezmû-
niteln˘ BoÏe, neskládám svou dÛvûru
v Ïádného ãlovûka.V‰e,co se zakládá na
ãlovûku, je nejisté; v‰e, co vychází z ãlo-
vûka,selhává...Ty jsi mne vyvolil pro toto
dílo... StÛj pfii mnû, pro tvého milované-
ho JeÏí‰e Krista,kter˘ je mou ochranou,
mou zá‰titou a m˘m pevn˘m hradem.“
(D’Aubigné, sv.7,kap.8)

Moudrá prozfietelnost dopustila,aby
si Luther uvûdomil, co mu hrozí, aby
nespoléhal na vlastní síly a nepou‰tûl
se neuváÏenû do nebezpeãí. Nebyly to
v‰ak obavy z tûlesného a du‰evního utr-
pení,nebyl to strach z muãení nebo smr-
ti, co ho tak dûsilo. Dostal se do mezní
situace a cítil, Ïe není schopen v ní ob-
stát. Vûc pravdy by mohla utrpût jeho
slabostí. Zápasil s Bohem ne o vlastní
záchranu,ale o vítûzství evangelia.Trpûl
úzkostí jako Izrael oné noci, kdyÏ zá-
pasil u opu‰tûného potoka.A podobnû
jako Izrael také zvítûzil. V zoufalé bez-
mocnosti se vírou upnul ke Kristu jako
k mocnému Vysvoboditeli; posilou mu
bylo uji‰tûní, Ïe nebude stát pfied snû-
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mem sám. Do srdce se mu vrátil klid
a pocítil radost z toho, Ïe mu bylo do-
pfiáno vyvy‰ovat BoÏí slovo pfied vlád-
ci národÛ.

Luther se pfiipravoval na nadcházejí-
cí zápas s my‰lenkami soustfiedûn˘mi na
Boha.Pfiem˘‰lel o tom, jak odpoví,pro-
ãítal znovu statû sv˘ch vlastních spisÛ
a vypisoval si z Bible dÛkazy, jimiÏ by
podepfiel svá tvrzení. Nakonec poloÏil
levou ruku na otevfiené Písmo svaté,
pravou ruku pozvedl k nebi a pfiísahal,
Ïe „zÛstane vûrn˘ evangeliu a bude otev-
fienû vyznávat svou víru, i kdyby mûl své
svûdectví zpeãetit vlastní krví“ (D’Au-
bigné, sv. 7, kap. 8).

KdyÏ ho znovu uvedli do snûmovní-
ho sálu,nebylo na jeho tváfii ani stopy
po strachu nebo rozpacích. Klidnû
a dÛstojnû stál jako BoÏí svûdek pfied
mocn˘mi svûta.Císafisk˘ úfiedník od nûj
nyní Ïádal, aby oznámil, zda chce od-
volat své uãení. Luther odpovûdûl mír-
nû a pokornû,bez emocí.Z jeho proje-
vu byl cítit ostych a úcta, zároveÀ v‰ak
i radost a odhodlání, coÏ shromáÏdûní
pfiekvapilo.

„Nejjasnûj‰í císafii,vzne‰ená kníÏata,
milostiví pánové,“zaãal Luther, „stojím
dnes pfied vámi podle pfiíkazu, kter˘
mi byl vãera doruãen. Milosrdenstvím
BoÏím zapfiísahám va‰e Veliãenstvo a va-
‰e vzne‰ené v˘sosti, abyste milostivû
vyslechli obranu vûci, o níÏ jsem pfie-
svûdãen, Ïe je spravedlivá a pravdivá.
Prosím, abyste mi odpustili, jestliÏe se
z nevûdomosti prohfie‰ím proti dvor-
ním zvyklostem a fiádÛm, protoÏe
jsem nebyl vychován v královsk˘ch
palácích, ale v ústraní klá‰tera.“ (D’Au-
bigné, sv. 7, kap. 8)

Pak pfie‰el k poloÏené otázce a pro-
hlásil, Ïe jeho spisy nejsou v‰echny
stejného druhu. Nûkteré pojednávají
o vífie a dobr˘ch skutcích a i jeho ne-
pfiátelé o nich prohla‰ují, Ïe jsou nejen
ne‰kodné, n˘brÏ prospû‰né. Odvolat
tyto spisy – to by znamenalo odsoudit
pravdu, kterou vyznávají v‰ichni. Dru-
hou skupinu tvofií knihy, které odhalu-
jí zkaÏenost a zlofiády papeÏství. Odvo-
lat tyto spisy – to by znamenalo posílit
krutovládu ¤íma a dát neomezen˘ pro-
stor pro páchání hrozn˘ch nepravostí.
Tfietí skupina spisÛ napadá ty, kdo há-
jí panující zlofiády. O tûchto spisech
ochotnû uznal, Ïe v nich byl tvrd‰í,neÏ
pfiíslu‰elo.Netvrdil,Ïe je neomyln˘;ani
tyto knihy v‰ak nemohl odvolat,proto-
Ïe by to povzbudilo nepfiátele pravdy,
ktefií by pak utiskovali BoÏí lid je‰tû
krutûji.

„Jsem v‰ak jen ãlovûk, ne BÛh,“ po-
kraãoval Luther dále, „proto se budu
hájit, jako se hájil Kristus: ¤ekl-li jsem
nûco ‰patného, prokaÏ, Ïe je to ‰pat-
né...Pro BoÏí milosrdenství zapfiísahám
vás, nejjasnûj‰í císafii, a vás, nejvzne‰e-
nûj‰í kníÏata,a pfiíslu‰níky v‰ech stavÛ,
abyste dokázali ze spisÛ prorokÛ a apo‰-
tolÛ,Ïe jsem se m˘lil. Jakmile mû o tom
pfiesvûdãíte, odvolám kaÏd˘ blud a bu-
du první, kdo vezme knihy, které jsem
napsal, a hodí je do ohnû.“

„Co jsem právû fiekl, doufám, jasnû
ukazuje,Ïe jsem peãlivû promyslel a zvá-
Ïil nebezpeãí, jeÏ mi hrozí. To mi v‰ak
strach nenahání, naopak, tû‰í mû, kdyÏ
vidím, Ïe evangelium je dnes, stejnû ja-
ko v dfiívûj‰ích dobách,pfiíãinou sporÛ
a zápasÛ. To je podstata a údûl BoÏího
slova. JeÏí‰ Kristus fiekl:‘Nepfii‰el jsem
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uvést na zemi pokoj, ale meã.’ (Mt
10,34) BoÏí rozhodnutí jsou podivu-
hodná i nahánûjí hrÛzu. Stfiezte se,abys-
te ve snaze potlaãit spory nepronásle-
dovali svaté BoÏí slovo, a nepfiivolali
tak na sebe zhoubu v podobû nepfie-
konateln˘ch nástrah a vûãnou záhubu...
Mohl bych uvést mnoho pfiíkladÛ z Bo-
Ïího slova. Mohl bych mluvit o faraó-
nech,o králích Babylóna ãi Izraele,kte-
fií zmafiili svÛj Ïivot zdánlivû moudr˘mi
ãiny, jimiÏ se snaÏili posílit své panství.
‘BÛh pfiená‰í hory,neÏ by se kdo nadál.’
( Jb 9,5)“ (D’Aubigné, sv. 7, kap. 8)

Luther mluvil nûmecky. KdyÏ skon-
ãil svou fieã, byl poÏádán, aby pfiednesl
totéÏ latinsky. Aãkoli se cítil jiÏ velice
vyãerpan˘, vyhovûl Ïádosti a pronesl
svou fieã znovu stejnû jasnû a se stejnou
silou jako poprvé.BoÏí prozfietelnost to
takto vedla. My‰lení mnoha hodnostá-
fiÛ bylo totiÏ tak zatemnûno bludem
a povûrami, Ïe pfii prvním pfiednesu
nepoznali závaÏnost Lutherov˘ch ar-
gumentÛ. Opakování jim pak umoÏni-
lo je lépe pochopit.

Ti, ktefií zatvrzele zavírali oãi pfied
svûtlem – nemûli zájem nechat se pfie-
svûdãit pravdou – byli rozzufieni silou
Lutherov˘ch slov. KdyÏ skonãil svÛj
projev, fiekl mu mluvãí snûmu zlostnû:
„Neodpovûdûl jsi na otázku,která ti by-
la poloÏena... Îádá se od tebe,abys dal
jasnou a pfiesnou odpovûì... Odvolá‰,
nebo neodvolá‰?“

Luther odpovûdûl:„JelikoÏ nejjasnûj-
‰í Veliãenstvo a urozené panstvo Ïádá
ode mne jasnou,prostou a pfiesnou od-
povûì,dám vám ji a zní takto:Nemohu
podfiídit svou víru ani papeÏi ani snû-
mÛm, protoÏe je nad slunce jasné, Ïe

se ãasto m˘lí a navzájem si protifieãí.
Proto tedy dokud nebudu pfiesvûdãen
dÛkazy z Písma svatého nebo zdrav˘m
rozumem, dokud nebudu pfiesvûdãen
tûmi statûmi, jeÏ jsem uvádûl, a dokud
se tím neuvolní mé svûdomí vázané
BoÏím slovem, nemohu odvolat a ne-
odvolám,neboÈ se neslu‰í kfiesÈanu,aby
mluvil proti svému svûdomí. Zde sto-
jím a nemohu jinak. BÛh mi pomáhej.
Amen.“ (D’Aubigné, sv. 7, kap. 8)

Tento spravedliv˘ muÏ stál na pev-
ném základu BoÏího slova. Nebeské
svûtlo ozafiovalo jeho tváfi.V‰ichni mûli
moÏnost poznat jeho velikost a pova-
hovou ryzost, jeho vnitfiní pokoj a ra-
dost, kdyÏ mluvil proti bludu a o nad-
fiazenosti víry, která pfiemáhá svût.

ShromáÏdûní na chvíli onûmûlo
úÏasem. Pfii svém prvním sly‰ení totiÏ
Luther mluvil ti‰e a jeho jednání bylo
uctivé a pokorné.Zastánci papeÏství si
to vykládali jako znamení, Ïe zaãíná
ztrácet odvahu. Pokládali jeho Ïádost
o odroãení za pfiedehru k odvolání.
Sám císafi Karel si v‰iml mnichovy tû-
lesné se‰losti, jeho chudého odûvu
a prostého vystupování a napÛl s opo-
vrÏením prohlásil: „Tenhle mnich ze
mne nikdy neudûlá kacífie.“ Odvaha
a pevnost, s níÏ nyní Luther vystoupil,
stejnû jako pádnost a srozumitelnost
jeho argumentÛ, byla pro posluchaãe
pfiekvapením. Císafi s obdivem zvolal:
„Tento mnich mluví velice odváÏnû.“
Mnozí nûmeãtí ‰lechtici sledovali s p˘-
chou a obdivem tohoto pfiedstavitele
svého národa.

PfiívrÏenci ¤íma byli zahnáni do úz-
k˘ch. Jejich vûc se dostala do nepfiízni-
vého svûtla. Pokusili se uhájit svoji po-
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zici ne tím, Ïe by se odvolali na Písmo,
ale tím, Ïe se uch˘lili k osvûdãenému
prostfiedku ¤íma – k vyhrÛÏkám.Mluv-
ãí snûmu prohlásil:„JestliÏe neodvolá‰,
císafi a fií‰‰tí stavové uváÏí, jak zakroãí
proti nenapravitelnému kacífii.“

Lutherov˘m pfiátelÛm, ktefií s vel-
k˘m potû‰ením naslouchali jeho skvû-
lé obranû, pfiebûhl pfii tûchto slovech
mráz po zádech. Luther v‰ak klidnû
odpovûdûl: „BÛh buì m˘m pomocní-
kem, protoÏe nemohu nic odvolat.“
(D’Aubigné, sv. 7, kap. 8)

Pak dostal pokyn, aby opustil snûm,
aby se kníÏata mohla poradit. KaÏd˘ cí-
til, Ïe nastala rozhodná chvíle. Luthero-
va tvrdo‰íjnost a neochota k ústupkÛm
mÛÏe ovlivnit dûjiny církve na celá sta-
letí. Snûm rozhodl,Ïe mu poskytne je‰tû
jednu pfiíleÏitost; znovu a naposledy byl
pfiiveden do shromáÏdûní a znovu mu
byla poloÏena otázka, zda chce odvolat
své uãení. „Nemohu odpovûdût jinak,“
prohlásil, „neÏ jak jsem uÏ odpovûdûl.“
Bylo zfiejmé, Ïe ho ani sliby ani hrozba-
mi nepfiinutí podvolit se nátlaku.

To bylo pro papeÏence zklamání –
jejich moc, pfied níÏ se tfiásli králové
a ‰lechtici,byla takto zlehãena prost˘m
mnichem. Rádi by mu dali pocítit svÛj
hnûv a umuãili ho k smrti. Luther chá-
pal, jaké nebezpeãí mu hrozí, proto se
v‰emi jednal s kfiesÈanskou dÛstojností
a klidem. V jeho slovech nebylo cítit
emoce, nebyla v nich p˘cha ani pfie-
tváfika.Pfiestal myslet na sebe i na vrch-
nost, pfied kterou stojí, a cítil jen, Ïe je
v pfiítomnosti nûkoho, kdo je neko-
neãnû vût‰í neÏ papeÏ, preláti, králové
a císafii. Lutherov˘mi ústy promluvil
Kristus tak mocnû a dÛstojnû, Ïe v té

chvíli naplnila jak pfiátele tak nepfiáte-
le posvátná úcta a úÏas. Na snûmu byl
pfiítomen Duch svat˘, kter˘ zapÛsobil
na srdce nejvy‰‰ích muÏÛ fií‰e.Nûkterá
z kníÏat odváÏnû uznala, Ïe Lutherova
vûc je spravedlivá. Mnozí byli pfiesvûd-
ãeni, kde je pravda, nûktefií na to v‰ak
brzy zapomnûli. Byla tam i skupina li-
dí, ktefií tehdy neprojevili své pfiesvûd-
ãení, ale pozdûji sami Písmo studovali
a stali se neohroÏen˘mi pfiívrÏenci re-
formace.

Kurfifit Fridrich oãekával Luthero-
vo vystoupení pfied snûmem v úzkosti
a obavách; jeho projev pak na nûj ov‰em
hluboce zapÛsobil. Byl na Luthera py‰-
n˘, líbila se mu jeho odvaha, pevnost
a duchapfiítomnost a rozhodl se, Ïe ho
bude bránit je‰tû dÛraznûji.Poznal roz-
díl mezi obûma stranami. Pochopil, Ïe
moc BoÏí pravdy porazila moudrost
papeÏÛ, králÛ a prelátÛ. PapeÏství utr-
pûlo poráÏku, kterou bude cítit mezi
v‰emi národy a ve v‰ech dobách.

KdyÏ papeÏsk˘ legát poznal, jak˘ úãi-
nek mûla Lutherova fieã, zmocnily se
ho je‰tû vût‰í obavy o osud ¤íma a roz-
hodl se zniãit Luthera stÛj co stÛj; byl
pfiipraven vyuÏít k tomu v‰ech dostup-
n˘ch prostfiedkÛ. VynaloÏil v‰echnu
svoji povûstnou v˘fieãnost a diploma-
tick˘ um, aby mladiãkého císafie pfie-
svûdãil, jak bláhové a riskantní by bylo
obûtovat pro vûc bezv˘znamného mni-
cha pfiátelství a podporu mocného pa-
peÏe.

LUTHER PROHLÁ·EN ZA „KACÍ¤E“

Jeho slova se neminula úãinkem. Den
po Lutherovû projevu pfiedloÏil císafi
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Karel snûmu poselství,v nûmÏ oznámil
své odhodlání pokraãovat v politice
sv˘ch pfiedchÛdcÛ – zachovávat a chrá-
nit kfiesÈanství. ProtoÏe Luther odmítl
zfiíci se sv˘ch „bludÛ“, budou pouÏita
nejpfiísnûj‰í opatfiení proti nûmu a pro-
ti kacífiství, které uãil. „Prost˘ mnich,
sveden˘ svou vlastní po‰etilostí, se po-
stavil proti kfiesÈanské vífie. Abych za-
drÏel ‰ífiení takové bezboÏnosti, obûtu-
ji své království, své poklady, své pfiáte-
le, své tûlo, svou krev, svou du‰i i svÛj
Ïivot.Hodlám propustit Martina Luthe-
ra z úfiadu a zakázat mu, aby vyvolával
v zemi zmatky a nepokoj. Zakroãím
pak proti nûmu a proti jeho pfiívrÏen-
cÛm jako proti zatvrzel˘m kacífiÛm.
Exkomunikuji je, dám je do klatby,

abych je vyhubil. Vyz˘vám pfiíslu‰níky
stavÛ, aby jednali jako vûrní kfiesÈané.“
(D’Aubigné, sv. 7, kap. 9) Pfiesto císafi
prohlásil,Ïe LutherÛv ochrann˘ list mu-
sí b˘t nadále respektován a Ïe – neÏ
budou proti nûmu zahájena opatfiení –
musí mu b˘t dovoleno vrátit se bez-
peãnû domÛ.

âlenové snûmu zastávali protichÛd-
né názory. Vyslanci a zástupci papeÏe
znovu poÏadovali,aby nebyl brán ohled
na ochrann˘ list. Prohla‰ovali: „Jeho
popel by mûl b˘t vhozen do R˘na,jako
byl do nûho vhozen pfied sto lety popel
Jana Husa.“(D’Aubigné,sv.7,kap.9) Ale
nûmeãtí ‰lechtici, aã sami byli na pa-
peÏovû stranû a se sv˘m nepfiátelstvím
vÛãi Lutherovi se nijak netajili, nesou-
hlasili s poru‰ením vefiejné záruky,kte-
rá by poskvrnila ãest národa. Pfiipomí-
nali pohromy, které pfii‰ly po Husovû
smrti, a prohlásili, Ïe se neodváÏí pfii-
volat na Nûmecko a na hlavu svého mla-
diãkého císafie podobné hrÛzy.

Císafi Karel na ten proradn˘ návrh
reagoval slovy: „I kdyby ãest a víra vy-
mizely z celého svûta, musí trvale zÛ-
stat v srdcích kníÏat.“(D’Aubigné,sv.7.
kap. 9) KdyÏ pak na nûho nejzarytûj‰í
Lutherovi odpÛrci znovu naléhali, aby
s Lutherem naloÏil tak, jako Zikmund
naloÏil s Husem, totiÏ aby ho vydal do
rukou církve,vzpomnûl si na v˘jev,kdy
Hus na snûmu vefiejnû poukázal na své
fietûzy a pfiipomnûl císafii dan˘ slib.A pfii
této vzpomínce Karel V. prohlásil: „Ne-
chtûl bych se ãervenat jako Zikmund.“
(Lenfant, díl 1, str. 422)

Karel vûdomû odmítl pravdy hlása-
né Lutherem. „Jsem pevnû odhodlán
fiídit se pfiíkladem sv˘ch pfiedkÛ,“ na-
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psal tento panovník (D’Aubigné, sv. 7,
kap.9). Místo aby se vydal po cestû prav-
dy a spravedlnosti, rozhodl se neopus-
tit vy‰lapanou cestu zvykÛ.ProtoÏe tak
jednali jeho pfiedci, bude také on pod-
porovat papeÏství s celou jeho krutos-
tí a pfievráceností. To bylo jeho stano-
visko;odmítl pfiijmout více „svûtla“,neÏ
pfiijali jeho otcové,a vzít na sebe jakou-
koli dal‰í povinnost, neÏ jaké na sebe
vzali oni.

I dnes mnoho lidí podobnû lpí na
zvycích a tradicích sv˘ch pfiedkÛ.KdyÏ
jim Pán posílá dal‰í poznání, odmítají
je pfiijmout s tím,Ïe co nebylo odevzdá-
no jejich otcÛm,nepfiijmou ani oni.Ne-
jsme ve stejné situaci jako na‰i otcové,
proto také nemáme stejné povinnosti
a odpovûdnost jako oni. BÛh neschva-
luje takov˘ pfiístup, kdy mûfiíme své
povinnosti pfiíkladem otcÛ, místo aby-
chom sami studovali BoÏí slovo. Máme
vût‰í odpovûdnost neÏ na‰i pfiedkové.
Jsme odpovûdni za svûtlo, které pfiijali
oni a které nám pfiedali jako dûdictví,
a jsme odpovûdni také za svûtlo, které
nám záfií z BoÏího slova nyní.

Nevûfiícím ÎidÛm Kristus fiekl:„Kdy-
bych byl nepfii‰el a nemluvil k nim,by-
li by bez hfiíchu. Nyní v‰ak nemají v˘-
mluvu pro svÛj hfiích.“ ( J15,22) Stejná
BoÏí moc oslovila prostfiednictvím Lu-
thera císafie a nûmecká kníÏata. KdyÏ
„zazáfiilo svûtlo“z BoÏího slova,pfiesvûd-
ãoval BoÏí Duch mnohé ãleny snûmu
naposled v jejich Ïivotû. Podobnû jako
pfied staletími Pilát dovolil, aby p˘cha
a touha po popularitû uzavfiely jeho
srdce pro Vykupitele svûta, jako tfie-
soucí se Felix kdysi vyzval posla prav-
dy: „Pro dne‰ek mÛÏe‰ jít, aÏ budu mít

ãas, dám si tû zase zavolat“ (Sk 24,25),
jako py‰n˘ Agrippa kdysi pfiiznal:
„Málem bys mû pfiesvûdãil,abych se stal
kfiesÈanem“ (Sk 26,28), ale pfiesto od-
mítl Bohem seslané poselství, tak se
nyní také Karel V. podfiídil politick˘m
tlakÛm a svûtské p˘‰e a rozhodl se od-
mítnout „svûtlo pravdy“.

Zprávy o tom, co se proti Lutherovi
chystá, se rychle roznesly a vyvolaly ve
mûstû velk˘ rozruch.Reformátor si zís-
kal mnoho pfiátel, ktefií si dobfie uvû-
domovali proradnost a krutost ¤íma
vÛãi v‰em,kdo se odváÏili odhalit jeho
zkaÏenost.Tito pfiátelé si umínili,Ïe Lu-
ther mu nesmí padnout za obûÈ. Stov-
ky ‰lechticÛ se zavázaly, Ïe ho budou
chránit. Nebylo málo tûch, kdo otevfie-
nû oznaãovali královo poselství za pro-
jev slabo‰ské poddanosti moci ¤íma. Na
vratech domÛ a na vefiejn˘ch prostran-
stvích se objevily plakáty, nûkteré Lu-
thera odsuzovaly, jiné ho podporovaly.
Na jednom z nich byla napsána pouze
tato slova biblického mudrce: „Bûda
tobû, zemû, kdyÏ král tvÛj dítû jest.“
(Kaz 10,16) Nad‰ení lidu pro Luthero-
vu vûc po celém Nûmecku pfiesvûdãi-
lo císafie i snûm, Ïe jakákoli nesprave-
dlnost vÛãi nûmu by ohrozila pofiádek
v fií‰i a moÏná i pevnost trÛnu.

Fridrich Sask˘ se zámûrnû choval
zdrÏenlivû, peãlivû skr˘val své skuteã-
né pocity vÛãi reformátorovi. Pozor-
nû ho hlídal, sledoval kaÏd˘ jeho po-
hyb a zároveÀ kaÏd˘ ãin jeho nepfiátel.
Mnozí se naopak netajili svou náklon-
ností k Lutherovi. Luthera nav‰tûvovali
kníÏata,hrabata,baroni a dal‰í v˘znam-
né osobnosti z církevních i svûtsk˘ch
kruhÛ. „MístnÛstka doktora Luthera,“
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napsal Spalatin, „nemohla pojmout
v‰echny náv‰tûvníky, ktefií pfiicházeli.“
(Martyn, díl 1, str. 404) Lidé se na nûho
dívali, jako by byl nûco víc neÏ pouh˘
ãlovûk. I ti, kdo nepfiijali jeho uãení,
museli obdivovat jeho ãestnost a poc-
tivost, která ho vedla k tomu, Ïe by ra-
dûji zemfiel, neÏ aby znásilnil své svû-
domí.

Mnozí na Luthera naléhali, aby pfii-
stoupil na kompromis s ¤ímem.Nûktefií
‰lechtici ho varovali, Ïe bude-li tvrdo-
‰íjnû zastávat svÛj názor proti názoru
církve a koncilu, bude v krátké dobû
vykázán z fií‰e a nenajde zastání. Na to
Luther odpovûdûl: „Kristovo evangeli-
um nemÛÏe b˘t hlásáno, aniÏ by vzbu-
dilo odpor...Proã by mû mûl strach z ne-
bezpeãí odlouãit od Pána a od BoÏího
slova, jeÏ jediné je pravdou? Ne, radûji
se vzdám svého tûla, své krve a svého
Ïivota.“ (D’Aubigné, sv. 7, kap.10)

Znovu ho vyzvali,aby se podfiídil ná-
zoru císafie,Ïe se pak nebude muset ni-
ãeho obávat.„Z celého srdce souhlasím
s tím,“odpovûdûl,„aby císafi,kníÏata,ba
i nejposlednûj‰í kfiesÈan prozkoumali
a posoudili má díla;má to ale jednu pod-
mínku: budou je mûfiit BoÏím slovem.
âlovûk nepotfiebuje nic jiného neÏ po-
slouchat BoÏí slovo. NeznásilÀujte mé
svûdomí,které je svázáno s Písmem sva-
t˘m.“ (D’Aubigné, sv. 7, kap.10)

Na jiné varování reagoval slovy:„Jsem
ochoten zfiíci se svého ochranného lis-
tu. Svûfiím do císafiov˘ch rukou sebe
a svÛj Ïivot, BoÏí slovo v‰ak nikdy!“
(D’Aubigné, sv.7,kap.10) Vyjádfiil svou
ochotu podfiídit se rozhodnutí v‰eo-
becného koncilu, ale jen za podmínky,
Ïe koncil bude rozhodovat na základû

Písma svatého.„Pokud jde o BoÏí slovo
a víru,“prohlásil dále,„je kaÏd˘ kfiesÈan
právû tak dobr˘m soudcem jako pa-
peÏ,i kdyby mûl podporu miliónu kon-
cilÛ.“ (Martyn, díl 1, str. 410) Nakonec
dospûli pfiátelé i nepfiátelé k pfiesvûd-
ãení, Ïe dal‰í snahy o usmífiení jsou
zbyteãné.

Kdyby Luther ustoupil byÈ jen v je-
diném bodu,satan a jeho pomahaãi by
zvítûzili. Jeho pevnost a neústupnost
tak napomohla osvobození církve
a otevfiela éru nov˘ch, lep‰ích ãasÛ.
Jedin˘ muÏ, kter˘ se opováÏil myslet
a jednat o náboÏensk˘ch vûcech sa-
mostatnû, ovlivnil církev i cel˘ svût,
a to nejen své souãasníky, ale i dal‰í
generace. Jeho pevnost a vûrnost bu-
de aÏ do konce ãasu pfiíkladem pro
v‰echny, kdo se dostanou do podob-
n˘ch situací. BoÏí moc a svrchovanost
triumfovala nad moudrostí lidí a nad
silou satana.

Krátce poté obdrÏel Luther císafi-
ské nafiízení,aby se vrátil domÛ.Luther
dobfie vûdûl,Ïe se blíÏí jeho odsouzení.
Dny jeho Ïivota se zdály b˘t seãteny.
KdyÏ ale odcházel zWormsu,cítil radost
a vdûãnost vÛãi Bohu. Prohlásil: „Sám
ìábel stfieÏil papeÏovu tvrz.Kristus v‰ak
do ní uãinil hlubok˘ prÛlom a satan
byl donucen uznat, Ïe Pán je mocnûj‰í
neÏ on.“ (D’Aubigné, sv. 7, kap.11)

Luther nechtûl, aby jeho nepoddaj-
nost byla chápána jako vzpoura, a pro-
to po svém odjezdu napsal císafii dopis.
Mimo jiné v nûm stálo:„BÛh, jenÏ zkou-
má srdce, je m˘m svûdkem, Ïe jsem
pfiipraven uposlechnout Va‰i V˘sost –
aÈ poctûn, ãi zneuctûn, aÈ Ïiv˘, ãi umí-
rající – ve v‰em bez v˘jimky,aÏ na BoÏí
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slovo, kter˘m ãlovûk Ïije.Ve v‰ech vû-
cech pozemského Ïivota Vám budu
vûrn˘, neboÈ ztratit ãi získat nûco tady
na zemi nemá Ïádn˘ v˘znam pro spa-
sení. Jde-li v‰ak o vûãné zájmy, BÛh si
nepfieje, aby se ãlovûk podfiizoval ãlo-
vûku, neboÈ takové podfiizování v du-
chovních vûcech je vlastnû uctívání,a to
pfiíslu‰í jedinû Stvofiiteli.“ (D’Aubigné,
sv. 7, kap.11)

Cestou z Wormsu byl Luther pfiijí-
mán s je‰tû vût‰ími poctami, neÏ kdyÏ
jel tam.Církevní hodnostáfii vítali exko-
munikovaného mnicha a svût‰tí panov-
níci prokazovali pocty muÏi, kterého
odsoudil sám císafi. Prosili ho, aby ká-
zal, a pfiestoÏe to mûl zakázáno, vystu-
poval za kazatelnu se slovy: „Neslíbil
jsem, Ïe spoutám BoÏí slovo, a také to
neudûlám.“ (Martyn, díl 1, str. 420)

Nedlouho po jeho odjezdu z Worm-
su vymohli papeÏenci na císafii,aby vy-
dal proti Lutherovi edikt.V této listinû
byl Luther oznaãen za „samého satana,
kter˘ má lidskou podobu a je obleãen
v mni‰ské kutnû“ (D’Aubigné, sv. 7,
kap.11). Edikt nafiizoval, aby – jakmile
pfiestane platit ochrann˘ list – byly pod-
niknuty kroky k zastavení jeho pÛso-
bení; dále zakazoval, aby mu kdokoli
poskytl pfiístfie‰í,dal mu najíst nebo na-
pít, aby mu poskytl pomoc slovem ne-
bo ãinem, vefiejnû ãi tajnû. Mûl b˘t za-
jat, aÈ se zdrÏuje kdekoli, a vydán úfia-
dÛm. Také jeho pfiívrÏenci mûli b˘t
uvûznûni a jejich majetky zabaveny.
Jeho spisy mûly b˘t zniãeny a koneãnû
v‰ichni,kdo by se opováÏili jednat pro-
ti tomuto nafiízení, mûli b˘t rovnûÏ
prokleti. Sask˘ kurfifit a kníÏata, která
se k Lutherovi chovala nejpfiátel‰tûji,

opustili Worms krátce po Lutherovû
odjezdu,a tak císafiovo nafiízení získalo
souhlas snûmu. To byl pro papeÏence
vítûzoslavn˘ okamÏik. Domnívali se, Ïe
osud reformace je tím zpeãetûn.

LUTHER NA WARTBURKU

V této tûÏké chvíli zajistil BÛh svému
sluÏebníku moÏnost útûku.„Bdûlé oko“
sledovalo kaÏd˘ LutherÛv pohyb a vûr-
né a ‰lechetné srdce se rozhodlo jej za-
chránit. Bylo jasné, Ïe se ¤ím uspokojí
pouze jeho smrtí; pfied lví tlamou ho pro-
to mohl zachránit jen bezpeãn˘ úkryt.
BÛh vnukl Fridrichu Saskému nápad,
jak reformátora zachránit.Vûrní pfiátelé
kurfifitÛv zámûr provedli a Luther byl
ukryt tak dobfie,Ïe o nûm témûfi nikdo
nevûdûl. Cestou domÛ byl pfiepaden,
zajat,odtrÏen od sv˘ch prÛvodcÛ a rych-
le dopraven pfies lesy na hrad Wart-
burk,osamûlou tvrz v horách. Jeho únos
i úkryt byly zahaleny tajemstvím, takÏe
ani Fridrich sám dlouho nevûdûl, kam
byl Luther odveden. Toto utajení mûlo
svÛj smysl; pokud kurfifit nevûdûl, kde
se Luther zdrÏuje,nemohl nic vyzradit.
Staãilo mu uji‰tûní, Ïe je reformátor
v bezpeãí.

Minulo jaro,uplynulo léto a podzim,
pfii‰la zima a Luther stále zÛstával ve vû-
zení. Aleander a jeho pfiívrÏenci jásali,
domnívali se,Ïe „svûtlo evangelia“brzy
zhasne.Místo toho v‰ak reformátor do-
plÀoval svou lampu ze „zásobárny prav-
dy“ a její svûtlo mohlo zanedlouho za-
záfiit je‰tû jasnûji.

V bezpeãí a pfiátelském ovzdu‰í na
Wartburku Luther po nûjakou dobu od-
poãíval po pfiedchozím vypûtí z dlou-
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h˘ch zápasÛ. Av‰ak v klidu a odpoãin-
ku nemohl najít uspokojení natrvalo.
Byl navykl˘ na Ïivot pln˘ ãinorodosti
a tuh˘ch zápasÛ,proto tûÏce sná‰el ne-
ãinnost. Ve dnech osamûlosti mu vy-
vstával pfied oãima stav církve a Luther
zoufale volal: „Bûda! Není nikoho, kdo
by se v tûchto dnech BoÏího hnûvu po-
stavil jako zeì pfied Pánem a zachránil
Izraele!“ (D’Aubigné, sv. 9, kap. 2) Zno-
vu se v my‰lenkách zab˘val sám sebou
a zaãal se obávat, Ïe by mohl b˘t obvi-
nûn ze zbabûlosti,protoÏe utekl z boje.
Vyãítal si lhostejnost a pohodlnost.Pfii-
tom v‰ak v té dobû vykonal za den ví-
ce práce, neÏ se zdálo, Ïe mÛÏe jeden
ãlovûk vykonat. Jeho pero nezahálelo.
Lutherovy nepfiátele, ktefií si namlou-
vali, Ïe byl umlãen, to ov‰em vyvedlo
z míry, kdyÏ dostali jasn˘ dÛkaz, Ïe
v ãinnosti neustává. Po celém Nûmec-
ku se ‰ífiilo mnoho traktátÛ pocházejí-
cích z jeho pera.Prokázal také neobyãej-
nû dÛleÏitou sluÏbu sv˘m krajanÛm,kdyÏ
pfieloÏil do nûmãiny Nov˘ zákon. Ze své-
ho skalnatého Patmosu bez pfiestání té-
mûfi cel˘ rok hlásal evangelium a káral
hfiích a bludy své doby.

BÛh ukryl svého sluÏebníka z dûji‰-
tû vefiejného Ïivota nejen proto, aby
ho zachránil pfied hnûvem jeho nepfiá-
tel nebo aby mu dopfiál období klidu

pro dÛleÏitou práci. ·lo o nûco je‰tû
dÛleÏitûj‰ího.V samotû a v ústraní hor-
ské pevnosti byl Luther odlouãen od
podpory svûta a chránûn pfied lidskou
chválou. Tím byl uchránûn pfied p˘-
chou a sebejistotou, které jsou tak ãas-
to plodem úspûchu. Utrpením a poko-
fiováním byl pfiipravován na to, aby
znovu zanedlouho bezpeãnû vystoupil
do závratn˘ch v˘‰in.

KdyÏ se lidé tû‰í svobodû, kterou jim
pfiiná‰í pravda, rádi oslavují ty,které BÛh
vyvolil, aby rozlomili okovy bludu a po-
vûry. Satan se snaÏí odvrátit my‰lení a ci-
ty lidí od Boha a zamûfiit je na lidi.Vede
je, aby uctívali nástroje, a zapomínali na
„ruku“, která prozfietelnû v‰echno fiídí.
NáboÏen‰tí vÛdcové,ktefií jsou oslavová-
ni a ctûni lidmi, velmi ãasto zapomínají
na svou závislost na Bohu a zaãínají spo-
léhat na sebe. Pak se snaÏí ovládat my‰-
lení a svûdomí lidí,ktefií jsou ochotni ne-
chat se jimi vést,místo toho, aby hledali
vedení v BoÏím slovu. Právû tím se také
ãasto brání postupu reformního úsilí.
Pfied takov˘m nebezpeãím chtûl BÛh
ochránit reformaci. Pfiál si, aby toto dílo
neslo peãeÈ Boha, nikoli ãlovûka. Lidé
se dívali na Luthera jako na tlumoãní-
ka pravdy. Proto musel b˘t odsunut do
ústraní, aby se pohled v‰ech mohl za-
mûfiit na vûãného PÛvodce pravdy.



BÛh vybíral pro reformaci církve své
nástroje stejn˘m zpÛsobem jako pfii
poãáteãním budování církve: pominul
velikány svûta, muÏe bohaté a mocné,
ktefií byli navyklí pfiijímat chválu a poc-
ty jako vÛdcové lidu. Jejich p˘cha, se-
bejistota a pocit nadfiazenosti byly pfie-
káÏkou, jeÏ Bohu nedovolila pfietvofiit
je v bytosti schopné soucitu s bliÏními,
v lidi, ktefií se stanou spolupracovníky
pokorného JeÏí‰e z Nazareta. Pozvání:
„Pojìte za mnou a uãiním z vás rybáfie
lidí“(Mt 4,19) dostali prostí,nevzdûlaní
galilej‰tí rybáfii.Byli to skromní a uãen-
liví následovníci. âím ménû je ovlivni-
lo tehdej‰í fale‰né uãení,tím lépe je mo-
hl Kristus vyuãit a vychovat pro svou
sluÏbu. Podobnû tomu bylo i v dobû
velké reformace. Hlavní pfiedstavitelé
reformace pocházeli ze skromn˘ch po-
mûrÛ; nezakládali si na svém postavení,
nepodléhali vlivu fanatismu a klerika-
lismu. BÛh zámûrnû pouÏívá skromné
nástroje k uskuteãnûní velk˘ch cílÛ.Pak
lidé neoslavují ãlovûka, ale Pána, kter˘
pÛsobí, Ïe lidé chtûjí a konají to, co si
pfieje on.

Jen nûkolik t˘dnÛ poté, co se v nuz-
ném hornickém domku v Sasku naro-

dil Martin Luther, spatfiil svûtlo svûta
Ulrich Zwingli;narodil se jako syn pas-
tevce ob˘vajícího prostou chatrã v Al-
pách. V˘chova a prostfiedí, v nûmÏ Ul-
rich jako dítû vyrÛstal,mu byly dobrou
prÛpravou pro budoucí poslání. Îivot
uprostfied krásné a vzne‰ené pfiírody
ho vedl k vûdomí BoÏí velikosti, moci
a svrchovanosti. Vyprávûní o stateã-
n˘ch ãinech, které se odehrály v jeho
rodn˘ch horách,roznûcovala jeho mla-
dické touhy. ZboÏná babiãka mu vy-
právûla nûkolik krásn˘ch biblick˘ch
pfiíbûhÛ, které vybrala ze spousty cír-
kevních legend a povûstí. Dychtivû na-
slouchal vyprávûní o velk˘ch ãinech
patriarchÛ a prorokÛ,o past˘fiích,ktefií
pásli svá stáda na pahorcích Palestiny,
kde k nim mluvili andûlé,o dítûti z Bet-
léma a o muÏi Golgoty.

Také otec Zwingliho – podobnû jako
LutherÛv otec – chtûl dát svému synko-
vi vzdûlání,a proto musel chlapec záhy
opustit rodné údolí.Rychl˘ rozvoj jeho
intelektu vyústil brzy v otázku:kde najít
uãitele, ktefií by ho mohli nûãemu na-
uãit.Ve tfiinácti letech ode‰el do Bernu,
kde byla tehdy nejlep‰í ‰kola ve ·v˘car-
sku.Tady na nûj v‰ak ãíhalo nebezpeãí,
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jeÏ mohlo ohrozit cel˘ jeho budoucí
Ïivot; mni‰i totiÏ vyvinuli znaãné úsi-
lí, aby ho zlákali ke vstupu do klá‰tera.
Dominikáni a franti‰káni soupefiili o v‰e-
obecnou oblibu – snaÏili se lidi pfiilákat
honosnû zdoben˘mi kostely,okázal˘mi
obfiady,prostfiednictvím slavn˘ch ostat-
kÛ svat˘ch a zázraãn˘ch obrazÛ.

Bern‰tí dominikáni pochopili, Ïe kdyÏ
získají tohoto mladého nadaného stu-
denta, pfiinese jim to uÏitek a pfiispûje
to k jejich slávû. Jeho mládí, jeho vro-
zené fieãnické a spisovatelské schop-
nosti, jeho hudební a básnické nadání
by byly pro lidi vût‰ím magnetem neÏ
v‰echna okázalost a nádhera.Díky zv˘-
‰ené náv‰tûvnosti jejich obfiadÛ by se
pak znásobily i pfiíjmy fiádu. RÛzn˘mi
úskoky a lichotkami se pokou‰eli Zwin-
gliho zlákat,aby vstoupil do jejich klá‰-
tera. Luther se jako student pohfibil do
klá‰terní kobky a zÛstal by pro svût
ztracen, kdyby ho BoÏí prozfietelnost
nevysvobodila. Toho byl Zwingli u‰et-
fien – jeho otec, kter˘ se na‰tûstí dovû-
dûl o zámûrech mnichÛ, by nikdy ne-
pfiipustil, aby jeho syn vedl zahálãiv˘
a nesmysln˘ mni‰sk˘ Ïivot. Pochopil,
Ïe je ohroÏena jeho budoucí prospû‰-
nost, a nafiídil mu, aby se okamÏitû vrá-
til domÛ.

Syn uposlechl,ale v rodném údolí se
nemohl cítit trvale spokojen˘. Po ãase
proto ode‰el do Basileje, kde pokraão-
val ve studiu.Tam také Zwingli poprvé
sly‰el evangelium o nezaslouÏené BoÏí
milosti.Uãitel klasick˘ch jazykÛ Witten-
bach se pfii studiu fieãtiny a hebrej‰tiny
dostal také k Písmu svatému a své Ïáky
seznámil s jeho obsahem. Pfiitom pro-
hla‰oval,Ïe existuje pravda star‰í a mno-

hem hodnotnûj‰í neÏ nauky, kter˘m
uãí teologové a filozofové. Je to stará
pravda o tom, Ïe smrt JeÏí‰e Krista je
pro hfií‰níka jedin˘m v˘kupn˘m. Pro
Zwingliho to byly první paprsky svût-
la, které pfiedchází úsvit.

POâÁTKY PÒSOBENÍ

Zanedlouho byl Zwingli z Basileje po-
volán, aby nastoupil svou Ïivotní drá-
hu. Jeho prvním pÛsobi‰tûm byla far-
nost v Alpách, nepfiíli‰ vzdálená od je-
ho rodného údolí. KdyÏ byl ustanoven
za knûze, jak napsal jeden z jeho po-
zdûj‰ích spolupracovníkÛ, „vûnoval se
celou svou du‰í studiu BoÏí pravdy,
protoÏe si uvûdomoval, kolik toho musí
znát ãlovûk, kterému bylo svûfieno Kris-
tovo stádce.“ (Wylie, díl 8, kap. 5) âím
více zkoumal Písmo, tím jasnûji pozná-
val rozdíl mezi jeho pravdami a bludy
¤íma.Podfiídil se Bibli jako BoÏímu slo-
vu, jedinému, dostateãnému a neomyl-
nému pravidlu. Poznal, Ïe Písmo musí
vykládat samo sebe.NeopováÏil se pro-
to vysvûtlovat Písmo tak, aby to podpí-
ralo pfiedem vykonstruované uãení. Po-
vaÏoval za svou povinnost poznat jeho
pÛvodní a zfiejm˘ smysl. SnaÏil se vyu-
Ïít v‰echno,co mu mohlo pomoci plnû
a pfiesnû poznat jeho prav˘ v˘znam,pro-
sil o pomoc Ducha svatého,kter˘ – jak
Pán JeÏí‰ slíbil – zjeví pravdu v‰em,kdo
ji hledají upfiímnû a s modlitbou.

Zwingli prohlásil: „Písmo pochází
od Boha,ne od ãlovûka,a sám BÛh,kte-
r˘ osvûcuje, ti umoÏní pochopit,Ïe po-
chází od nûj. BoÏí slovo ... nemÛÏe se-
lhat; je jasné, samo uãí, samo se vykládá,
osvûcuje du‰i spásou a milostí,utû‰uje ji

118 (172-174)



v Bohu,pokofiuje ji, takÏe se sama ztrá-
cí aÏ propadá, aby pfiijala Boha.“ Prav-
du tûchto slov dokázal Zwingli vlastním
Ïivotem. O tom, co v té dobû proÏíval,
pozdûji napsal: „KdyÏ ... jsem se zaãal
plnû vûnovat Písmu svatému,tu mne fi-
lozofie a teologie stále navádûly, abych
se s nimi pfiel. Nakonec jsem dospûl
k závûru:Musí‰ se oprostit od v‰ech lÏí
a poznat, jak˘ je BÛh,a to na základû je-
ho vlastního slova. Pak jsem zaãal pro-
sit Boha o jeho svûtlo a postupnû jsem
Písmo chápal stále jasnûji.“ (Wylie,díl 8,
kap. 6)

Uãení, které Zwingli hlásal, nepfie-
vzal od Luthera. Bylo to uãení Kristo-
vo. ·v˘carsk˘ reformátor k tomu po-
znamenal: „KáÏe-li Luther Krista, ãiní
to,co ãiním já.Pfiivedl ke Kristu více li-
dí, neÏ jsem jich pfiivedl já. To ale není
dÛleÏité.Neponesu jméno nikoho jiné-
ho neÏ JeÏí‰e Krista,jsem jeho vojákem

a on je mÛj jedin˘ vÛdce. Nikdy jsem
Lutherovi nenapsal jediné slovo a Lu-
ther nenapsal mnû. A proã? ... Aby se
ukázalo, jak je BoÏí Duch jednotn˘,pro-
toÏe oba, aniÏ jsme se spolu domluvili,
uãíme o Kristu stejné vûci.“ (D’Aubig-
né, sv. 8, kap. 9)

V roce 1516 nabídli Zwinglimu mís-
to kazatele v klá‰tefie v Einsiedelnu.Tam
mûl moÏnost poznat je‰tû blíÏe zkaÏe-
nost ¤íma a odtud mohl pÛsobit jako
reformátor daleko za hranice sv˘ch rod-
n˘ch Alp.Do Einsiedelnu pfiitahoval lidi
pfiedev‰ím obraz Panny Marie,o které se
tvrdilo, Ïe má zázraãnou moc. Nad vstu-
pem do klá‰tera bylo napsáno:„Zde lze
získat úplné odpu‰tûní hfiíchÛ.“ (D’Au-
bigné,sv.8,kap.5) Po cel˘ rok pfiicháze-
li poutníci k oltáfii Panny Marie,o velkém
v˘roãním svátku Panny Marie sem pfii-
cházely obrovské zástupy lidí ze v‰ech
ãástí ·v˘carska a dokonce i z Francie
a Nûmecka. Zwingli to nesl velmi tûÏ-
ce, a proto vyuÏil danou pfiíleÏitost,aby
tûmto „otrokÛm“ povûr zvûstoval svo-
bodu evangelia.

„Nemyslete si,“prohlásil,„Ïe BÛh pfie-
b˘vá v tomto chrámû víc neÏ v kteréko-
li jiné ãásti svûta, kter˘ stvofiil. AÈ Ïijete
v kterékoli zemi, BÛh je v‰ude okolo
vás a sly‰í vás...Mohou vám neuÏiteãné
skutky,dlouhé pouti,obûti,obrazy,vz˘-
vání Panny Marie nebo svat˘ch získat
BoÏí milost? ... K ãemu je dobré mnoÏ-
ství slov, do nichÏ odíváme své modlit-
by? Jak˘ smysl má nabl˘skaná kápû,
dohola ostfiíhaná hlava, dlouhá vlající
kutna nebo zlatem vy‰ívané stfievíce?
...BÛh hledí k srdci,a na‰e srdce jsou od
nûho na hony vzdálena. Kristus, kdysi
obûtovan˘ na kfiíÏi, je dostateãnou obû-
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tí a odplatou za hfiíchy vûfiících po celou
vûãnost.“ (D’Aubigné, sv. 8, kap. 5)

Mnoha posluchaãÛm se toto uãení
nelíbilo. Bylo to pro nû zklamání, kdyÏ
se dozvûdûli, Ïe jejich úmorná pouÈ je
vlastnû k niãemu. Nemohli pochopit,
Ïe se jim v JeÏí‰i Kristu nabízí nezaslou-
Ïené odpu‰tûní. Více se jim líbil star˘
zpÛsob jak získat nebe,kter˘ jim vyzna-
ãil ¤ím. Zalekli se sloÏitosti toho, Ïe by
mûli hledat nûco lep‰ího. Pro nû bylo
jednodu‰‰í svûfiit své spasení faráfiÛm
a papeÏi neÏ usilovat o ãistotu srdce.

Jiní v‰ak radostnû pfiijali zvûst o vy-
koupení v JeÏí‰i Kristu. Obfiady pfiede-
pisované ¤ímem jim nepfiiná‰ely po-
koj. Vírou pfiijímali krev Spasitele jako
prostfiedek smífiení a odpu‰tûní.Tito li-
dé se vrátili do sv˘ch domovÛ a pfiedá-
vali dal‰ím drahocenné svûtlo, které
pfiijali. Tak se pravda ‰ífiila od vesniãky
k vesniãce, od mûsta k mûstu a poãet
poutníkÛ k oltáfii Panny Marie se citel-
nû zmen‰oval. Ub˘valo obûtí a darÛ,
a v dÛsledku toho se zmen‰oval i plat
Zwingliho,kter˘ byl na nich závisl˘.To
mu v‰ak pÛsobilo jen radost, protoÏe
mohl sledovat, jak se zmen‰uje vliv po-
vûr a fanatismu.

Církevní úfiady by musely b˘t slepé,
aby si nev‰imly Zwingliho aktivit, pro-
zatím se v‰ak obávaly zakroãit. Stále
je‰tû doufaly,Ïe ho získají pro svou vûc
a snaÏily se na nûho zapÛsobit lichoce-
ním. Mezitím si v‰ak pravda získávala
lidská srdce.

V CURYCHU

PÛsobení v Einsiedelnu bylo pro Zwin-
gliho prÛpravou pro práci ve vût‰ím mû-

fiítku. Z Einsiedelnu byl totiÏ povolán
jako kazatel do katedrály v Curychu.Cu-
rych byl tehdy nejv˘znamnûj‰ím mûs-
tem ·v˘carské konfederace a Zwingli
odtud mohl pÛsobit do znaãné ‰ífie.Cír-
kevní pfiedstavitelé, ktefií ho do Cury-
chu pozvali, chtûli zamezit jak˘mkoli
novotám a v tomto smûru také vydali
instrukce, jimiÏ Zwinglimu urãovali je-
ho povinnosti.

Pouãovali ho: „Bude‰ vynakládat
v‰echno své úsilí, aby byly zaji‰tûny
pfiíjmy kapituly,a bude‰ brát ohled i na
ty nejmen‰í. Bude‰ povzbuzovat a na-
pomínat vûrné, a to z kazatelny i ve
zpovûdnici,aby platili v‰echny desátky
a poplatky a aby sv˘mi obûÈmi proka-
zovali oddanost církvi. Horlivû bude‰
usilovat o zvy‰ování pfiíjmÛ ze sluÏby
nemocn˘m, ze m‰í a vÛbec z kaÏdého
duchovního úkonu.“ Dále mu knûÏí,
ktefií ho uvádûli do jeho nové práce,vy-
svûtlovali: „Také podávání svátostí, ká-
zání a duchovenská péãe patfií k povin-
nostem kaplana. Na to si v‰ak mÛÏe‰
zajistit zástupce – zvlá‰tû pokud jde
o kázání. Svátosti bude‰ podávat jen
v˘znamn˘m osobám a jen kdyÏ o to
bude‰ poÏádán,nesmí‰ tak ãinit komu-
koli bez rozli‰ování.“ (D’Aubigné, sv. 8,
kap. 6)

Zwingli beze slova vyslechl pouãe-
ní,podûkoval za ãest,kterou mu proká-
zali povoláním na toto v˘znaãné mís-
to, a potom zaãal vysvûtlovat zpÛsob,
kter˘ by rád zavedl: „KristÛv Ïivot byl
lidem pfiíli‰ dlouho skryt˘.Budu o jeho
Ïivotû kázat z evangelia svatého Ma-
tou‰e,...budu ãerpat jen z pramene Pís-
ma svatého,zkoumat jeho hloubky,po-
rovnávat jednu staÈ s druhou a snaÏit
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se jim porozumût prostfiednictvím vy-
trval˘ch a opravdov˘ch modliteb. Svou
sluÏbu zasvûtím BoÏí slávû,chvále jeho
jediného Syna,skuteãné spáse du‰í a je-
jich vzdûlávání v pravé vífie.“ (D’Aubig-
né,sv.8,kap.6) I kdyÏ nûktefií knûÏí ne-
souhlasili s jeho plánem a pokou‰eli se
mu to rozmluvit, zÛstal Zwingli neob-
lomn˘. Prohlásil, Ïe nehodlá zavádût
Ïádné nové zpÛsoby, n˘brÏ star˘ zpÛ-
sob pouÏívan˘ církví v dfiívûj‰ích do-
bách.

Zájem o pravdy, které kázal, byl jiÏ
vzbuzen. Lidé zaãali pfiicházet na jeho
kázání ve velkém poãtu. Mezi jeho po-
sluchaãi byli i mnozí z tûch, ktefií uÏ
dávno pfiestali chodit na bohosluÏby.
Zwingli zaãínal svá kázání tím,Ïe otev-
fiel evangelium a pak ãetl a vysvûtloval
sv˘m posluchaãÛm inspirovan˘ záznam
Ïivota, uãení a smrti JeÏí‰e Krista. Po-
dobnû jako v Einsiedelnu pfiedstavoval
i zde BoÏí slovo jako jedinou neomyl-
nou autoritu a Kristovu smrt jako jedi-
nou dokonalou obûÈ.Prohla‰oval:„Chci
vás pfiivést ke Kristu, k pravému zdroji
záchrany.“(D’Aubigné,sv.8,kap.6) Ko-
lem kazatele se shromaÏìovali lidé v‰ech
vrstev,od vefiejn˘ch ãinitelÛ a uãencÛ po
fiemeslníky a rolníky. S hlubok˘m záj-
mem naslouchali jeho slovÛm. Zwingli
nejen pfiedstavoval nabídku nezaslou-
Ïeného spasení, ale také nebojácnû ká-
ral zlofiády a zkaÏenost své doby. Mnozí
lidé po návratu z chrámu chválili Boha.
¤íkali: „Tento muÏ je kazatelem pravdy.
Bude na‰ím MojÏí‰em, aby nás vyvedl
z téhle egyptské temnoty.“(D’Aubigné,
sv. 8, kap. 6)

Zpoãátku bylo jeho pÛsobení pfiijímá-
no s velk˘m nad‰ením,ãasem se v‰ak za-

ãaly objevovat i nepfiátelské reakce. Je-
ho uãení se stalo mnoh˘m mnichÛm tr-
nem v oku.Z rÛzn˘ch stran musel Zwin-
gli ãelit kritice,posmûchu a v˘hrÛÏkám.
Na takové jednání trpûlivû odpovídal:
„Chceme-li získat bezboÏné pro JeÏí‰e
Krista, musíme nad mnoha vûcmi za-
mhoufiit oãi.“ (D’Aubigné, sv. 8, kap. 6)

V té dobû se objevila nová pomoc,
která mûla podpofiit reformní úsilí. Do
Curychu pfii‰el jak˘si Lucian s nûkte-
r˘mi Lutherov˘mi spisy. Poslal ho tam
jeden z basilejsk˘ch stoupencÛ refor-
mace v domnûní,Ïe prodej tûchto knih
by mohl b˘t úãinn˘m prostfiedkem pro
‰ífiení evangelia. Zwinglimu napsal:
„Zjisti, zda je to ãlovûk obratn˘ a opa-
trn˘; pokud ano, nech ho rozná‰et me-
zi ·v˘cary, od mûsta k mûstu, od domu
k domu Lutherovy spisy, zvlá‰tû jeho
v˘klad modlitby Pánû, psan˘ pro kfies-
Èany laiky. âím více se o nich bude vû-
dût, tím více je budou lidé kupovat.“
(D’Aubigné, sv. 8, kap. 6)

KdyÏ se BÛh chystal zlomit okovy
nevûdomosti a povûr, napjal i satan
v‰echny své síly – snaÏil se lidi „zahalit
tmou“ a spoutat jejich kfiídla je‰tû pev-
nûji. Zatímco v rÛzn˘ch koutech Evro-
py reformátofii ukazovali lidem, Ïe od-
pu‰tûní a ospravedlnûní lze získat jen
díky obûti JeÏí‰e Krista, ¤ím s obnove-
n˘m úsilím otevíral ve v‰ech kfiesÈan-
sk˘ch zemích trh a nabízel odpu‰tûní
za peníze.

Církev stanovila za kaÏd˘ hfiích po-
platek a dala lidem volnost k páchání
‰patností;hlavnû kdyÏ církevní poklad-
na byla stále plná.Tak se vedle sebe roz-
víjely oba proudy:jeden nabízel odpu‰-
tûní hfiíchu za peníze,druh˘ odpu‰tûní
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v JeÏí‰i Kristu. ¤ím podporoval hfiích
a udûlal si z nûho zdroj pfiíjmÛ, refor-
mátofii hfiích odsuzovali a poukazovali
na Krista jako na smifiující obûÈ a vy-
svoboditele.

V Nûmecku svûfiili prodej odpustkÛ
dominikánsk˘m mnichÛm a fiídil jej ne-
slavnû proslul˘ Tetzel.Ve ·v˘carsku byl
obchod s odpustky v rukách franti‰kánÛ
a dohlíÏel na nûj italsk˘ mnich Samson.
Samson jiÏ vykonal pro církev dobrou
sluÏbu tím,Ïe zajistil pro papeÏskou po-
kladnu obrovské finanãní ãástky z Nû-
mecka a ·v˘carska. Nyní projíÏdûl kfií-
Ïem kráÏem ·v˘carsko a vábil k sobû
velké zástupy lidí.Obíral chudé rolníky
o jejich skromné v˘dûlky a vymáhal od
zámoÏn˘ch bohaté dary. Vliv reforma-
ce se v‰ak jiÏ zfietelnû projevil.Obchod
sice ne‰lo zastavit, vyná‰el v‰ak pod-
statnû ménû. Bylo to je‰tû v dobû, kdy

Zwingli pÛsobil v Einsiedelnu: tehdy
Samson – krátce po svém pfiíchodu do
·v˘carska – dorazil se sv˘m zboÏím do
sousedního mûsta.KdyÏ se Zwingli do-
zvûdûl o jeho poslání, vystoupil okamÏi-
tû proti nûmu. Nikdy se nepotkali, ale
Zwingli odhalil Samsonovy zámûry;
mnich proto musel odjet a najít odby-
ti‰tû nûkde jinde.

V Curychu Zwingli kázal proti kra-
máfiÛm s odpustky tak horlivû, Ïe kdyÏ
se pak Samson blíÏil k mûstu, vyslala
k nûmu církevní rada posla se vzkazem,
aby se Curychu vyhnul. Samson se na-
konec do mûsta dostal podvodem, ne-
prodal tam v‰ak ani jedin˘ odpustek
a krátce nato opustil ·v˘carsko úplnû.

V˘znamnou posilou byla pro refor-
maci paradoxnû morová epidemie,která
·v˘carsko zachvátila v roce 1519. Lidé se
octli tváfií v tváfi smrti a mnozí pochopi-
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li, jak marné a bezcenné jsou odpustky,
které si krátce pfiedtím koupili, a zatou-
Ïili po pevnûj‰ím základu pro svou víru.
Zwingli Ïil v Curychu a ani jemu se mor
nevyhnul.Nemoc ho tak oslabila,Ïe ztrá-
cel nadûji na uzdravení. Zaãaly se ‰ífiit
zprávy,Ïe zemfiel.I v tûchto tûÏk˘ch chví-
lích si zachoval odvahu a nadûji.VzhlíÏel
vírou ke golgotskému kfiíÏi a vûfiil v plné
usmífiení hfiíchÛ. KdyÏ se pak vrátil od
bran smrti, hlásal evangelium je‰tû horli-
vûji neÏ pfiedtím a jeho slova pÛsobila
nezvyklou mocí. Lidé s radostí uvítali své-
ho milovaného kazatele,kter˘ jen tak tak
unikl ze spárÛ smrti. Sami pfiicházeli od
lÛÏek nemocn˘ch a umírajících a více
neÏ dosud si uvûdomovali, jakou hodno-
tu má evangelium.

Zwingli dospûl k jasnûj‰ímu pocho-
pení pravd evangelia a sám na sobû
plnûji pocítil jeho obnovující sílu. Za-
b˘val se nyní dvûma námûty: pádem
ãlovûka do hfiíchu a plánem vykoupe-
ní.Hlásal:„VAdamovi jsme v‰ichni mrt-
ví,propadlí zkáze a odsouzení.“(Wylie,
díl 8, kap. 9) „Kristus ... v‰ak za nás za-
platil nekoneãné vysvobození... Jeho
utrpení ... je vûãná obûÈ,má trvale uzdra-
vující moc,ãiní navÏdy zadost BoÏí spra-
vedlnosti pro v‰echny,kdo na ni spolé-
hají pevnou a neochvûjnou vírou.“Pfii-
tom uãil, Ïe lidé nesmûjí s odvoláním
na nezaslouÏenou Kristovu milost setr-
vávat v hfiíchu.„Kde je víra v Boha,tam
je BÛh, a kde pfieb˘vá BÛh, tam je hor-
livost, která vede a nutí lidi k dobr˘m
skutkÛm.“ (D’Aubigné, sv. 8, kap. 9)

O Zwingliho kázání byl obrovsk˘
zájem – lidé, ktefií si ho pfiicházeli po-
slechnout, zaplnili chrám vÏdy do po-
sledního místeãka. Postupnû,jak to mo-

hli snést, jim odhaloval pravdu. Peãlivû
dbal na to,aby zpoãátku neuvádûl ãlán-
ky,které by je ohromily a vyvolaly pfied-
sudky. Jeho úkolem bylo získat srdce lidí
pro Kristovo uãení, promûnit je Kris-
tovou láskou a ukázat jim KristÛv pfií-
klad. Pfiijmou-li zásady evangelia, pak
není pochyb, Ïe zmizí jejich povûrãivé
názory a zvyky.

POSTUP REFORMACE V CURYCHU

Reformace v Curychu byla na postupu
a nepfiátelé zaãali bít na poplach – bylo
tfieba se vzchopit k aktivnímu odporu.
Rok pfiedtím se ve Wormsu odmítl pod-
fiídit poÏadavkÛm císafie a papeÏe mnich
z Wittenberku a nyní se zdálo, Ïe se po-
dobn˘ odpor vÛãi papeÏsk˘m poÏadav-
kÛm projeví také v Curychu.Opakovanû
na Zwingliho útoãili. V kantonech vûr-
n˘ch papeÏi byl ãas od ãasu upálen nû-
kter˘ z pfiívrÏencÛ evangelia.To v‰ak ne-
staãilo.Bylo tfieba umlãet pfiedev‰ím uãi-
tele kacífiství. Kostnick˘ biskup proto
poslal tfii vyslance k mûstské radû v Cu-
rychu a obvinil Zwingliho,Ïe uãí lid pfie-
stupovat církevní zákony,a tím ohroÏuje
fiád a soulad spoleãnosti. JestliÏe nebude
respektována autorita církve, tvrdil, na-
stane v‰eobecná anarchie.Zwingli odpo-
vûdûl, Ïe uÏ ãtyfii roky káÏe evangelium
v Curychu, „kter˘ je klidnûj‰í a pokoj-
nûj‰í neÏ kterékoli jiné mûsto ‰v˘carské
konfederace“. Pak se ptal: „Není právû
kfiesÈanství nejlep‰í ochranou obecného
pofiádku?“ (Wylie,díl 8,kap.11)

Vyslanci naléhali na ãleny mûstské ra-
dy,aby zÛstali vûrni církvi,mimo níÏ, jak
tvrdili, není spásy. Zwingli odpovûdûl:
„Nedejte se zviklat tímto obviÀováním.
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Základem církve je táÏ Skála, t˘Ï Kris-
tus, kter˘ dal Petrovi jeho jméno, pro-
toÏe ho Petr vûrnû vyznal. KaÏd˘, kdo
cel˘m srdcem vûfií v Pána JeÏí‰e, aÈ je
z kteréhokoli národa, je Bohu mil˘
a BÛh ho pfiijímá.To je vpravdû církev,
mimo níÏ nikdo nemÛÏe b˘t zachrá-
nûn.“ (D’Aubigné, lond˘nské vydání,
sv. 8, kap.11) V˘sledkem zasedání rady
bylo to,Ïe jeden z biskupov˘ch vyslan-
cÛ pfiijal reformovanou víru.

Mûstská rada odmítla proti Zwingli-
mu cokoli podniknout, a ¤ím se proto
chystal k novému útoku. KdyÏ se re-
formátor dozvûdûl o úkladech sv˘ch
nepfiátel, zvolal: „Jen aÈ pfiijdou. Mám
z nich takov˘ strach jako skalní útes
z vln, které se vzdouvají u jeho paty.“
(Wylie, díl 8, kap.11) Snahy knûÏí jen
podpofiily vûc,kterou chtûli zniãit.Prav-
da se ‰ífiila dále. Její pfiívrÏenci v Nûmec-
ku,zklamáni Lutherov˘m zmizením,se
vzchopili, kdyÏ vidûli, jakého pokroku
dosahuje evangelium ve ·v˘carsku.

KdyÏ reformace zapustila v Curychu
kofieny,projevily se její plody v tom,Ïe
poklesla zloãinnost a byl posílen pofiá-
dek a soulad. „Vna‰em mûstû se usídlil
pokoj,“napsal Zwingli, „není tu sporÛ,
nevyskytuje se tu pokrytectví, závist
a fievnivost.Z ãeho pramení taková jed-
nomyslnost, z ãeho pramení na‰e uãe-
ní,které nás plní pokojem a zboÏností,
ne-li od Pána?“ (Wylie, díl 8, kap.15)

Úspûchy,jichÏ reformace dosáhla,by-
ly pro papeÏence v˘zvou k je‰tû rozhod-
nûj‰í protiofenzívû. Vûdûli o chab˘ch
v˘sledcích, jichÏ bylo dosaÏeno v „taÏe-
ní“proti Lutherovi,proto se rozhodli zni-
ãit reformaci jejími vlastními zbranûmi.
Vyzvou Zwingliho k disputaci,a protoÏe

budou jejími pofiadateli, zajistí si vítûz-
ství tím,Ïe urãí nejen místo,kde se bu-
de rozprava konat, ale i rozhodãí, ktefií
posoudí,kdo zvítûzil.Dostane-li se Zwin-
gli jednou do jejich podruãí, pak uÏ si
dají pozor,aby jim neunikl.Bude-li vÛd-
ce umlãen, pak i celé hnutí bude brzy
potlaãeno. Své plány ov‰em peãlivû ta-
jili.

ZDÁNLIVÁ PROHRA

Disputaci se rozhodli uspofiádat ve mûs-
tû Baden. Zwingli se v‰ak nedostavil.
Mûstská rada v Curychu podezírala pfií-
vrÏence papeÏství z úkladÛ, a pouãena
hranicemi zapálen˘mi pro vyznavaãe
evangelia v kantonech vûrn˘ch papeÏi,
nedovolila svému kazateli, aby se sám
vystavoval takovému nebezpeãí. Zwin-
gli byl ochoten setkat se s k˘mkoli, ko-
ho ¤ím vy‰le do Curychu. Jít v‰ak do Ba-
den, kde uÏ tekla krev muãedníkÛ pro
pravdu, znamenalo jít na jistou smrt.
Reformátora mûli zastupovat Ökolam-
pad a Haller, zástupcem ¤íma byl pro-
slul˘ dr. Eck, doprovázen˘ zástupem
uãen˘ch doktorÛ a prelátÛ.

I kdyÏ se Zwingli rozpravy neúãast-
nil,jeho vliv byl zfiejm˘.V‰echny zapiso-
vatele vybrali obhájci papeÏství a ostat-
ním pod trestem smrti zakázali psát si
poznámky. Pfiesto Zwingli dostával kaÏ-
d˘ den pfiesnou zprávu o tom, co bylo
v Baden fieãeno. Disputace se totiÏ zú-
ãastnil jeden student, kter˘ kaÏd˘ ve-
ãer zapsal argumenty,jeÏ byly toho dne
pfiedloÏeny. Jiní dva studenti zase zajis-
tili jejich rychlé doruãení Zwinglimu
do Curychu.Zwingli tak mûl kaÏd˘ den
ãerstvé zprávy a dopisy od Ökolampa-
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da. Je‰tû v noci psal odpovûdi – podá-
val rady a rÛzné podnûty ãi pfiipomínky;
ráno se pak s nimi studenti vraceli do Ba-
den. Aby unikli pozornosti stráÏí u mûst-
ské brány, nosili tito poslové na hlavách
ko‰e s drÛbeÏí, takÏe mohli procházet
bez obtíÏí.

Tak Zwingli bojoval se sv˘mi lstiv˘-
mi protivníky. Myconius napsal: „Vyko-
nal více sv˘m pfiem˘‰lením,probdûl˘mi
nocemi a radami, které posílal do Ba-
den, neÏ by byl mohl vykonat tím, Ïe
by se rozpravy se sv˘mi nepfiáteli úãast-
nil osobnû.“ (D’Aubigné, sv.11,kap.13)

Stoupenci papeÏství se pfiedem ra-
dovali z pfiedpokládaného vítûzství,pro-
to pfii‰li do Baden v nejdraÏ‰ích ‰atech
a ozdobili se ‰perky. Pofiádali slavnost-
ní hody, jejich stoly se proh˘baly pod
nejvzácnûj‰ími lahÛdkami a nejvybra-
nûj‰ími víny. Tíhu sv˘ch duchovních
povinností si ulehãovali radovánkami
a h˘fiením. Zastánci reformace se od
nich zásadnû odli‰ovali – i kdyÏ nave-
nek, z pohledu obyãejného ãlovûka, to
byla skupina jen o nûco lep‰í neÏ Ïebrá-
ci. Jejich skromné prostfiedky jim umoÏ-
Àovaly jen nejstfiídmûj‰í Ïivobytí. Ma-
jitel domu, v nûmÏ bydlel Ökolampad,
sledoval pfiíleÏitostnû svého nájemníka
v jeho bytû a vÏdy ho na‰el buì pfii
studiu nebo pfii modlitbû.Udivenû nad
tím kroutil hlavou a pfiiznával, Ïe kacífi
je pfiinejmen‰ím „velmi zboÏn˘“.

Pfii rozpravû „vystoupil Eck nadutû
za nádhernû vyzdoben˘ fieãnick˘ pult,
zatímco skromn˘ a prostû obleãen˘
Ökolampad se musel posadit pfied sv˘m
protivníkem na hrubû vyfiezanou Ïidli“
(D’Aubigné,sv.11,kap.13).EckÛv proni-

kav˘ hlas ani jednou neselhal a neopus-
tila ho ani jeho bezmezná jistota. Jeho
zápal pro vûc posilovala vidina odplaty
i popularity;na obránce víry ãekal také
slu‰n˘ honoráfi. Pokud se sv˘mi argu-
menty neuspûl,uchyloval se k uráÏkám
a zapfiísahání.

Ökolampad byl velice skromn˘ a ost˘-
chav˘ a bál se boje. Rozpravu v‰ak za-
hájil slavnostním prohlá‰ením:„Neuzná-
vám Ïádné jiné kritérium neÏ BoÏí slo-
vo.“ (D’Aubigné, sv.11, kap.13) Aãkoli
se choval jemnû a zdvofiile, byl velice
schopn˘ a houÏevnat˘. Zatímco obhájci
papeÏství se podle svého zvyku dovo-
lávali jako autority církevních zvykÛ, dr-
Ïel se reformátor pevnû Písma svatého.
Prohlásil: „Obyãeje v na‰em ·v˘carsku
neplatí,pokud nejsou v souladu s ústa-
vou.Ve vûcech víry je v‰ak na‰í ústavou
Bible.“ (D’Aubigné, sv.11, kap.13)

Rozdíl mezi obûma diskutujícími ne-
zÛstal bez úãinku. Klidné a jasné argu-
menty reformátora,pfiedná‰ené skrom-
nû a laskavû, na pfiítomné posluchaãe
v˘znamnû zapÛsobily; není divu, Ïe se
pak znechucenû odvraceli od Eckova
hluãného naparování.

Po ukonãení rozpravy, která trvala
osmnáct dní,si papeÏenci byli jisti sv˘m
vítûzstvím.Vût‰ina poslancÛ podpofiila
¤ím, snûm oznaãil reformátory za po-
raÏené a prohlásil,Ïe jsou spolu se sv˘m
vÛdcem Zwinglim vyobcováni z círk-
ve.Plody,které disputace pfiinesla,v‰ak
ukázaly, které stranû prospûla. Rozpra-
va byla pro protestantismus v˘znam-
nou posilou; netrvalo dlouho a pro re-
formaci se vyslovila v˘znamná mûsta
Bern a Basilej.
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Lutherovo tajuplné zmizení vyvolalo
v celém Nûmecku zdû‰ení. Lidé se ve-
lice zajímali,co s ním je; ‰ífiily se ov‰em
i v‰elijaké podivné zvûsti a mnoho lidí
se domnívalo, Ïe byl zavraÏdûn. Mnozí
nafiíkali, a nebyli to jen jeho oddaní
pfiátelé, ale i tisíce lidí, ktefií se k refor-
maci vefiejnû nepfiihlásili. Mnozí lidé
pfiísahali, Ïe jeho smrt pomstí.

Pfiedstavitelé fiímské církve s obava-
mi sledovali, jak se nálady zvedají pro-
ti nim. Zpoãátku sice nad domnûlou
Lutherovou smrtí jásali, ãasem v‰ak
zjistili, Ïe by bylo nejlep‰í se pfied hnû-
viv˘mi reakcemi vefiejnosti nûkam
skr˘t. Ani nejodváÏnûj‰í Lutherovy ãi-
ny nezpÛsobily jeho odpÛrcÛm tako-
vé starosti jako jeho zmizení.Ti,kdo ve
své nenávisti chtûli zniãit toho troufa-
lého reformátora,dostali právû ve chví-
li, kdy se stal bezmocn˘m zajatcem,
strach. Jeden z nich prohlásil: „Jediná
‰ance, jak se mÛÏeme zachránit, je za-
pálit pochodnû a prohledat cel˘ svût,
abychom Luthera na‰li a vrátili ho náro-
du,kter˘ po nûm volá.“(D’Aubigné,sv.
9, kap.1) Ukázalo se, Ïe císafiÛv v˘nos
vyznûl naprázdno. PapeÏ‰tí legáti bûs-
nili vzteky, kdyÏ zjistili, Ïe se o nûj lidé

zajímají mnohem ménû neÏ o Luthe-
rÛv osud.

Zprávy o tom,Ïe je v bezpeãí, i kdyÏ
jako vûzeÀ, zmírnily v‰eobecné obavy
a je‰tû více povzbudily nad‰ení pro Lu-
thera. Lidé ãetli Lutherovy spisy je‰tû
horlivûji neÏ pfiedtím.¤ady Lutherov˘ch
pfiívrÏencÛ stále rostly; vÏdyÈ právû on
bránil BoÏí slovo proti obrovské pfiesile.
Reformace nab˘vala na síle–„setbû“, kte-
rou Luther zasel, se dafiilo v‰ude. Díky
jeho nepfiítomnosti se podafiilo vykonat
dílo, které by se za jeho pfiítomnosti
nezvládlo. Ostatní pracovníci cítili vût-
‰í odpovûdnost, kdyÏ byl jejich vÛdce
v ústraní, a vynaloÏili v‰echny své síly,
aby se reformace nezastavila.

Ani satan ov‰em nezahálel. Pokusil
se o to,o co se snaÏil v kaÏdém reform-
ním hnutí – oklamat a niãit lidi tím, Ïe
jim podstrãí padûlek, kter˘ vydává za
originál. PÛsobení fale‰n˘ch kristÛ za-
Ïila církev uÏ v prvním století své exis-
tence; a stejnû tak se objevovali fale‰ní
proroci i v ‰estnáctém století.

Nûkolik muÏÛ,které hluboce zasáhlo
náboÏenské vzru‰ení, se domnívalo, Ïe
dostali zvlá‰tní zjevení z nebe. Tvrdili,
Ïe je BÛh povûfiil, aby dokonãili refor-
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maci, kterou pr˘ Luther pouze skrom-
nû zahájil.Ve skuteãnosti v‰ak spí‰ jeho
dílo mafiili. Odmítali dÛleÏit˘ princip,
kter˘ je základem reformace – totiÏ Ïe
BoÏí slovo je jedin˘m a dostateãn˘m
pravidlem víry a Ïivota.Na místo toho-
to neomylného mûfiítka stavûli své ne-
jisté a nestálé dojmy a pocity. Tím, Ïe
dali stranou Písmo,které odhaluje blud
a klam,dali satanovi pfiíleÏitost,aby ovlá-
dl my‰lení lidí.

Jeden z tûchto prorokÛ tvrdil,Ïe do-
stal pokyny od andûla Gabriela. Jist˘
student, kter˘ se k nûmu pfiidal, zane-
chal studií a prohla‰oval, Ïe mu BÛh
dal moudrost k v˘kladu jeho slov.
K nim se pak pfiipojili dal‰í lidé, ktefií
inklinovali k fanatismu.PÛsobení tûch-
to blouznivcÛ vyvolalo znaãn˘ rozruch.
Lutherova kázání pÛsobila burcujícím
vlivem – lidé cítili potfiebu nápravy;
nyní v‰ak tvrzení fale‰n˘ch prorokÛ
svedla na scestí fiadu ãestn˘ch a pocti-
v˘ch lidí.

VÛdcové tohoto hnutí pfii‰li do Wit-
tenberku a zaãali proti Melanchthono-
vi a jeho spolupracovníkÛm uplatÀovat
své domnûlé nároky: „BÛh nás poslal,
abychom uãili lid. Mûli jsme s Pánem
dÛvûrné rozmluvy. Víme, co se stane;
jsme apo‰tolové a proroci a obracíme
se na doktora Luthera.“ (D’Aubigné,
sv. 9, kap. 7)

To reformátory zaskoãilo, cítili se
bezradní; je‰tû nikdy se s nûãím tako-
v˘m nesetkali, nevûdûli, jak se zacho-
vat.Melanchthon prohlásil: „Vtûchto li-
dech je opravdu mimofiádn˘ duch, ale
jak˘ to je duch? ...Varujme se,abychom
na jedné stranû neuhá‰eli BoÏího Du-
cha, na druhé stranû abychom nebyli

svedeni satanov˘m duchem.“ (D’Au-
bigné, sv. 9, kap. 7)

V˘sledky nového uãení na sebe ne-
nechaly dlouho ãekat.Lidé zaãali zaned-
bávat Bibli nebo ji úplnû odloÏili. Na
‰kolách nastal zmatek: studenti pfiesta-
li zachovávat fiád a odcházeli ze studií.
Lidem, ktefií si mysleli, Ïe jsou schopni
oÏivit a fiídit reformaci,se vlastnû poda-
fiilo pfiivést ji na pokraj zkázy.PfiívrÏen-
ci papeÏství získali znovu sebedÛvûru
a mûli dÛvod jásat:„Je‰tû jeden,posled-
ní zápas a v‰echno bude na‰e.“ (D’Au-
bigné, sv. 9, kap. 7)

LUTHER PROTI FALE·N¯M
„PROROKÒM“

KdyÏ se Luther na Wartburku dovûdûl
o tûchto událostech, dûlal si velké sta-
rosti:„Vlastnû jsem to ãekal,Ïe satan na
nás takov˘ mor po‰le.“(D’Aubigné,sv.9,
kap.7) Pochopil pravou povahu tûchto
domnûl˘ch prorokÛ a rozpoznal nebez-
peãí, které ohroÏovalo vûc pravdy. Ani
nepfiátelství papeÏe a císafie mu nedû-
lalo tak velkou starost, jakou cítil nyní.
Z lidí, ktefií se vydávali za pfiíznivce re-
formace, se stali její nejhor‰í odpÛrci.
Právû ty pravdy,které mu pfiinesly tolik
radosti a útûchy,pouÏili k tomu,aby vy-
volali spory a zmatek v církvi.

Luthera inspiroval k reformaci Duch
svat˘ a vedl ho dál, neÏ si Luther sám
pfiál.PÛvodnû nemûl v úmyslu zaujímat
taková stanoviska,ani nechtûl dûlat tak
zásadní zmûny.Byl pouze nástrojem v ru-
kou Nekoneãné moci.Pfiesto mûl ãasto
obavy o v˘sledek své práce. Jednou fie-
kl: „Kdybych vûdûl, Ïe mé uãení ‰kodí
ãlovûku, jednomu jedinému ãlovûku,
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tfieba tomu nejniÏ‰ímu a nejuboÏej‰í-
mu – coÏ nemÛÏe, protoÏe je to evan-
gelium – chtûl bych radûji desetkrát
zemfiít neÏ neodvolat.“ (D’Aubigné, sv.
9, kap. 7)

I samotn˘ Wittenberk, stfiedisko re-
formace, se rychle dostával pod vliv fa-
natismu a anarchie. Tento alarmující
stav nebyl dÛsledkem Lutherova uãení,
pfiesto v‰ak jeho odpÛrci z nûj obviÀo-
vali Luthera. Reformátor cítil hofikost
a nûkdy se ptal sám sebe:„Je moÏné,aby
takto skonãilo velké reformaãní dílo?“
(D’Aubigné, sv. 9, kap. 7) KdyÏ ale po-
tom zápasil s Bohem v modlitbû, pocí-
til vnitfiní uspokojení. Prohlásil: „Není
to moje dílo,ale tvé.Ty pfiece nedovolí‰,
aby ho zniãila povûrãivost nebo fana-
tismus.“ Vtûch tûÏk˘ch chvílích si v‰ak
uvûdomil, Ïe jiÏ déle nevydrÏí stát stra-
nou. Proto se rozhodl pro návrat do
Wittenberku.

OkamÏitû se vydal na cestu. Bylo to
nebezpeãné – stále pro nûj platila fií‰ská
klatba a nepfiátelé ho mohli pfiipravit
o Ïivot.Pro pfiátele i nadále platil zákaz
poskytnout mu pomoc nebo pfiístfie‰í.
Císafiská vláda pfiijala nejpfiísnûj‰í opa-
tfiení proti jeho pfiívrÏencÛm. Luther
v‰ak vidûl, Ïe dílo evangelia je ohroÏe-
no,a proto neváhal vydat se do boje za
pravdu.

Vdopise saskému kurfifitovi,v nûmÏ
oznámil svÛj úmysl odejít zWartburku,
Luther napsal: „BudiÏ známo Va‰í V˘-
sosti,Ïe odcházím do Wittenberku pod
ochranou,jeÏ je daleko vy‰‰í neÏ ochra-
na kníÏat a kurfifitÛ. Nemám v úmyslu
Ïádat podporu Va‰í V˘sosti, vÛbec ne-
touÏím po va‰í ochranû, spí‰e budu
chránit já vás. Kdybych vûdûl, Ïe Va‰e

V˘sost mû mÛÏe nebo chce ochránit,ne-
‰el bych do Wittenberku vÛbec. Není
meãe,kter˘ by mohl podpofiit tuto vûc.
BÛh sám musí uãinit v‰e, bez pomoci
a souãinnosti ãlovûka.Ten,kdo má nej-
vût‰í víru, ten mÛÏe nejvíce ochránit.“
(D’Aubigné, sv. 9, kap. 8)

Ve druhém dopise,jejÏ napsal cestou
do Wittenberku, Luther doplnil: „Vím,
Ïe vzbudím nelibost Va‰í V˘sosti a hnûv
celého svûta. Nejsou v‰ak Wittenber‰tí
mé stádo? CoÏ mi je BÛh nesvûfiil? A coÏ
bych se pro nû nemûl v pfiípadû nutnos-
ti vystavit nebezpeãí smrti? Kromû toho
se obávám,Ïe v Nûmecku dojde ke stra‰-
nému v˘buchu, kter˘m BÛh potrestá
ná‰ národ.“ (D’Aubigné, sv. 9, kap. 7)

Velice obezfiele,v pokofie,ale energic-
ky a pevnû zahájil Luther svou ãinnost.
Jak prohlásil:„Slovem musíme svrhnout
a zniãit to, co bylo ustaveno násilím.
NepouÏiji sílu proti povûrãiv˘m a ne-
vûfiícím... Na nikom nesmí b˘t nic vy-
nucováno. Pravou podstatou víry je
svoboda.“ (D’Aubigné, sv. 9, kap. 8)

Brzy se po Wittenberku rozkfiiklo,Ïe
se Luther vrátil a Ïe bude kázat. Poslu-
chaãi pfii‰li ze v‰ech stran a kostel se
naplnil k prasknutí.Luther vystoupil na
kazatelnu a s velkou moudrostí a las-
kavostí uãil, napomínal a káral. Mluvil
také o jednání lidí, ktefií se snaÏili ná-
silnû zru‰it m‰e:

„M‰e je vûc nedobrá. BÛh s ní ne-
souhlasí. Mûla by b˘t zru‰ena, a pfiál
bych si, aby byla na celém svûtû nahra-
zena veãefií Pánû. Nikdo v‰ak od ní ne-
smí b˘t odtrÏen násilím. Musíme tuto
vûc nechat v BoÏích rukou.AÈ jedná Bo-
Ïí slovo, ne my. My nemáme srdce lidí
ve sv˘ch rukou,jako má hrnãífi v rukou
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jíl. Máme právo mluvit, nemáme v‰ak
právo konat. KaÏme, ostatní je uÏ na
Bohu. Kdybych pouÏil násilí, co bych
získal? Pfiedstírání, formálnost,napodo-
bování, náboÏenské úkony vymy‰lené
ãlovûkem,pokrytectví...Nebude v tom
v‰ak ani upfiímnost srdce, ani víra, ani
láska. Kde chybûjí tyto tfii vûci, chybí
v‰echno, a za takov˘ v˘sledek bych ne-
dal ani zláman˘ gro‰... BÛh pouh˘m
slovem dokáÏe více neÏ vy a já a vÛbec
cel˘ svût. BÛh se zmocÀuje srdce.A je-li
zasaÏeno srdce, je získáno v‰echno...

Budu kázat,vést rozpravy a psát.Ne-
budu v‰ak nikoho nutit,protoÏe víra je
svobodn˘ projev ãlovûka.Víte, co jsem
udûlal. Povstal jsem proti papeÏi, od-
pustkÛm a obhájcÛm papeÏství,ale bez
násilí, a nevyvolával jsem rozruch. Pro-
sazoval jsem BoÏí slovo. Kázal jsem
a psal – to je v‰echno, co jsem dûlal.
A pfiece,zatímco jsem psal – slovo,kte-
ré jsem kázal, svrhlo papeÏství. Îádn˘
kníÏe ani císafi mu nijak neu‰kodili.A já
jsem pfiitom neudûlal vÛbec nic.Pouhé
slovo uãinilo v‰e. Kdybych b˘val chtûl
pouÏít sílu,pak by snad celé Nûmecko
bylo zalito krví.Co by to v‰ak pfiineslo?
Zkázu a devastaci tûla i du‰e. Proto
jsem byl ti‰e a nechal jsem slovo, aby
samo pro‰lo svûtem.“(D’Aubigné,sv.9,
kap. 8)

Po cel˘ t˘den kázal Luther dennû po-
zorn˘m zástupÛm. BoÏí slovo rozpt˘li-
lo ovzdu‰í fanatického vzru‰ení. Moc
evangelia pfiivedla svedené znovu na
cestu pravdy.

Luther netouÏil po setkání s fanati-
ky, jejichÏ jednání zpÛsobilo tolik zla.
Vûdûl, Ïe jsou to lidé neukáznûní,kfiivû
sm˘‰lející, ktefií tvrdí, Ïe dostali z nebe

zvlá‰tní osvícení, pfiitom ale nesnesou
Ïádnou radu ani napomenutí. Osobují
si nejvy‰‰í autoritu a od kaÏdého vyÏa-
dují, aby bez námitek uznal jejich ná-
roky.KdyÏ ho v‰ak poÏádali o rozhovor,
nic proti tomu nenamítal. Pfii setkání
s nimi ov‰em jasnû odhalil ‰kodlivost
jejich postojÛ, takÏe tito domnûlí pro-
roci hned nato opustili Wittenberk.

Fanatismus byl naãas zastaven.O nû-
kolik let pozdûji v‰ak vypukl s je‰tû
vût‰í silou a s je‰tû dûsivûj‰ími násled-
ky.O vÛdcích tohoto hnutí Luther fiekl:
„Pro nû bylo Písmo svaté jen mrtvou li-
terou, v‰ichni hned vykfiikovali:‘Duch,
Duch.’ Urãitû nepÛjdu tam, kam je ve-
de jejich duch. KéÏ mû BÛh ve svém
milosrdenství uchrání pfied církví,v níÏ
jsou jen samí ‘svatí’. Chci Ïít s pokor-
n˘mi, slab˘mi, bezmocn˘mi, ktefií vûdí
o sv˘ch hfií‰ích,a ktefií stále volají k Bo-
hu z hloubi sv˘ch srdcí, aby od nûho
získali pomoc a útûchu.“ (D’Aubigné,
sv.10, kap.10)

PÒSOBENÍ TOMÁ·E MÜNZERA

Tomá‰ Münzer, jeden z nejhorlivûj‰ích
fanatikÛ, byl ov‰em ãlovûk velice
schopn˘.Kdyby své schopnosti nechal
správnû usmûrnit, mohl vykonat mno-
ho dobrého. Münzer v‰ak nepfiijal hlav-
ní zásady pravého náboÏenství.„Byl po-
sedl˘ touhou zreformovat svût, a zapo-
mínal na to, na co zapomínají v‰ichni
podobní po‰etilci, Ïe totiÏ s reformací
musí zaãít u sebe.“ (D’Aubigné, sv. 9,
kap. 8) Chtûl získat postavení a vliv –
nedokázal se smífiit s tím, Ïe bude po
Lutherovi aÏ ten druh˘.Tvrdil,Ïe refor-
mátofii na místo papeÏe „dosadili“auto-
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ritu Písma, a vytvofiili tak vlastnû jinou
formu papeÏství.Prohla‰oval o sobû,Ïe
ho BÛh povûfiil, aby zavedl skuteãnou
reformaci.Münzer tvrdil: „Kdo má toho-
to ducha, má pravou víru, i kdyby nikdy
v Ïivotû Bibli ani nevidûl.“ (D’Aubigné,
sv.10, kap.10)

Fanatiãtí uãitelé se poddávali sv˘m
dojmÛm a kaÏd˘ svÛj pocit povaÏovali
za BoÏí hlas. Proto zacházeli do extré-
mÛ. Nûktefií dokonce spálili své Bible.
Ohánûli se slovy:„Litera zabíjí,ale Duch
oÏivuje.“ Münzerovo uãení odpovídalo
touze lidí po zázracích a uspokojovalo
i jejich p˘chu, protoÏe lidské názory
a pfiedstavy kladlo nad BoÏí slovo. Jeho
uãení pfiijaly tisíce lidí.Zanedlouho Mün-
zer vefiejnû pfii bohosluÏbách odmítl ja-
k˘koli spoleãensk˘ pofiádek a prohlá-
sil,Ïe poslouchat vrchnost je totéÏ jako
pokou‰et se slouÏit souãasnû Bohu i sa-
tanu.

Lidem se jiÏ témûfi podafiilo zbavit se
papeÏské nadvlády a rádi by zlikvido-
vali i svûtskou vládu. Münzerovo revo-
luãní uãení, podle jeho tvrzení Bohem
posvûcené, je svádûlo k tomu, aby od-
mítli jak˘koli fiád a popustili uzdu sv˘m
vá‰ním a pfiedstavám. Následovaly di-
voké vzpoury a boje, nûmecká zemû
nasákla krví.

Vnitfiní tr˘zeÀ, kterou Luther proÏí-
val kdysi v Erfurtu,jej nyní – kdyÏ vidûl,
Ïe tyto v˘plody fanatismu jsou pfiipisová-
ny reformaci – zasáhla znovu a s je‰tû
vût‰í silou. PapeÏi naklonûná ‰lechta
prohla‰ovala – a mnozí byli ochotni je-
jímu tvrzení i uvûfiit –, Ïe vzpoury jsou
zákonit˘m dÛsledkem Lutherova uãení.
I kdyÏ toto obvinûní bylo zcela neopod-
statnûné, reformátora se tûÏce dotklo.

Bylo pro nûj neúnosné, Ïe vûc pravdy
zneuctili tím, Ïe ji srovnávali s nejhrub-
‰ím fanatismem. Na druhé stranû také
vÛdcové vzpoury nenávidûli Luthera,
protoÏe nejen odmítl jejich uãení a do-
mnûl˘ nárok na boÏskou inspiraci, ale
navíc je oznaãil za povstalce proti státní
správû.Na oplátku ho nafikli,Ïe je spros-
t˘ lháfi. Zdálo se, Ïe vyvolal proti sobû
nepfiátelství ‰lechty i lidu.

Katolíci jásali a tû‰ili se, Ïe reforma-
ce vezme rychl˘ konec.ObviÀovali Lu-
thera z bludÛ, které se ve skuteãnosti
sám snaÏil vym˘tit. Skupinû fanatikÛ,
ktefií lÏivû tvrdili,Ïe se s nimi jedná vel-
mi nespravedlivû, se podafiilo získat
sympatie znaãného mnoÏství lidí a – jak
se tak ãasto stává v pfiípadû lidí, ktefií
se dostanou na scestí – pokládali je za
muãedníky.Lidé,ktefií se v‰emoÏnû sta-
vûli proti reformaci,byli litováni a osla-
vováni jako obûti krutosti a útlaku.Byla
to práce satana, vyvolaná stejn˘m du-
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chem vzpoury, kter˘ se poprvé proje-
vil v nebi.

Satan se soustavnû snaÏí klamat lidi
a vést je k tomu,aby hfiích naz˘vali spra-
vedlností a spravedlnost hfiíchem.A jak
se mu dílo dafií! Jak ãasto jsou vûrní
BoÏí sluÏebníci kritizováni a hanobeni,
protoÏe odváÏnû stojí za pravdou. Za-
tímco lidé, ktefií vykonávají satanovo
dílo, jsou oslavováni a chváleni a do-
konce pokládáni za muãedníky, ti, kdo
si zaslouÏí úctu a podporu za svou vûr-
nost Bohu, se stávají terãem podezírá-
ní a nedÛvûry.

Napodobeniny svatosti – nepravé,
pfiedstírané posvûcení – stále matou li-
di. V rÛzn˘ch podobách se projevuje
stále stejn˘ duch jako v dobû Luthera,
kter˘ odvádí mysl lidí od Písma svaté-
ho a svádí je, aby se fiídili vlastními po-
city a dojmy – místo toho, aby poslou-
chali BoÏí zákon. Je to jeden z nejús-
pû‰nûj‰ích nástrojÛ, jimiÏ satan hanobí
ãistotu a pravdu.

Luther neohroÏenû vzdoroval úto-
kÛm, jeÏ byly vedeny proti evangeliu;
BoÏí slovo se pfiitom osvûdãilo jako
úãinná zbraÀ. Za pomoci tohoto slova
Luther vzdoroval papeÏovû moci; bylo
mu dobrou zbraní proti racionalistické
filozofii vzdûlancÛ; jím „vyzbrojen“stál
pevnû jako skála proti fanatismu,kter˘
se snaÏil pfiidruÏit k reformaci.

V‰ichni tito odpÛrci reformace sv˘m
zpÛsobem ignorovali Písmo a povy‰o-
vali lidskou moudrost na zdroj nábo-
Ïenské pravdy a poznání.Racionalismus
zboÏ‰Èoval lidsk˘ rozum a povaÏoval ho
za mûfiítko náboÏenství. ¤ímská církev
tvrdila,Ïe její nejvy‰‰í knûz má nejvy‰‰í
autoritu díky pfiímé posloupnosti od

apo‰tolÛ, a tím otevfiela dokofián dvefie
pro v‰echny v˘stfiednosti a ‰patnosti,
které lze skrytû páchat pod rou‰kou sva-
tosti apo‰tolského poslání. Münzer a je-
ho stoupenci tvrdili, Ïe dostali vnuknu-
tí; toto vnuknutí v‰ak nebylo nic jiného
neÏ jejich vlastní pfiedstavy:Münzer tak
sv˘m vlivem podkopával jakoukoli lid-
skou i BoÏí autoritu. Pravé kfiesÈanství
ov‰em chápe BoÏí slovo jako „velkou po-
kladnici zjevené pravdy“a jako mûfiítko
pro posouzení v‰ech vnuknutí.

BIBLE NA PODPORU REFORMACE

Po návratu z Wartburku dokonãil Lu-
ther pfieklad Nového zákona a krátce
nato nûmeck˘ lid dostal evangelia ve
své matefi‰tinû. Pfieklad pfiijali s velkou
radostí v‰ichni, kdo milovali pravdu;
s opovrÏením ho naopak odmítli ti,pro
které byly pfiijatelnûj‰í lidské v˘mysly
a lidská pfiikázání.

Knûze dûsilo pomy‰lení, Ïe prostí li-
dé budou nyní moci s nimi diskutovat
o poÏadavcích BoÏího slova,a Ïe tak vy-
jde najevo jejich vlastní nevûdomost.
Jejich „svûtská“ argumentace nemohla
obstát pfied „meãem Ducha“. ¤ím se
marnû snaÏil zabránit ‰ífiení Písma. Ne-
pomohla mu ani ve‰kerá jeho autorita,
ani vydávání dekretÛ, ani klatby ãi mu-
ãení.âím více ¤ím Bibli odsuzoval a za-
kazoval, tím více lidé touÏili poznat její
obsah a uãení.V‰ichni, kdo umûli ãíst,
se chtûli seznámit s BoÏím slovem.No-
sili Bibli s sebou, ãetli ji znovu a znovu
a po ãase znali celé ãásti zpamûti.KdyÏ
Luther vidûl, jak byl pfiijat Nov˘ zákon,
pustil se ihned do pfiekladu textÛ Staré-
ho zákona.Hotov˘ pfieklad uvefiejÀoval
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po ãástech, jakmile se mu nûkterou sta-
rozákonní knihu podafiilo dokonãit.

Také Lutherovy spisy se setkaly s vfie-
l˘m pfiijetím ve mûstech i na venkovû.
„Co Luther a jeho pfiátelé sepisovali, to
druzí roz‰ifiovali.Nûktefií mni‰i,pfiesvûd-
ãeni o nesprávnosti klá‰terních slibÛ,
touÏili vymûnit jednotvárn˘ zahálãiv˘
Ïivot za Ïivot ãinorod˘. Neumûli v‰ak
hlásat BoÏí slovo, a tak procházeli ze-
mi, nav‰tûvovali vesnice a osady a pro-
dávali knihy,které napsal Luther a jeho
pfiátelé. Záhy se Nûmecko hemÏilo lid-
mi, ktefií odváÏnû ‰ífiili knihy.“ (D’Au-
bigné, sv. 9, kap.11)

Tyto knihy studovali se zájmem lidé
v‰ech vrstev,aÈ bohatí ãi chudí.Vesniãtí
uãitelé je po nocích pfiedãítali tûm,kte-
fií se shromáÏdili u krbu. Díky tomuto
úsilí nûktefií posluchaãi poznali prav-
du, pfiijali zvûst evangelia a nad‰enû ji
pak ‰ífiili mezi dal‰í lidi.

„Kam tvá slova proniknou,tam vzchá-
zí svûtlo, nezku‰ení nab˘vají rozumnos-
ti.“(Î119,130) Skuteãnost ovûfiila pravdi-
vost tûchto slov inspirovan˘ch Duchem
svat˘m. Studium Písma zpÛsobilo proni-
kavou zmûnu v lidsk˘ch srdcích a v lid-
ském my‰lení. Církevní vláda nasadila
papeÏov˘m poddan˘m Ïelezné jho, kte-
ré je udrÏovalo v nevûdomosti a poníÏe-
ní.Úzkostlivû je vedla k povûrãivému do-
drÏování obfiadÛ a vnûj‰ích forem.Na je-
jich srdce a rozum to v‰ak nemûlo témûfi
Ïádn˘ vliv. Lutherovo kázání srozumitel-
nû ukazovalo pravdy BoÏího slova, takÏe
slovo samo,kdyÏ se dostalo do rukou lidí,
probudilo síly, jeÏ v nich dosud dfiímaly.
BoÏí slovo totiÏ dokáÏe ãlovûka nejen zu-
‰lechtit, ale i posílit jeho my‰lenkové
schopnosti.

Lidé v‰ech spoleãensk˘ch vrstev há-
jili za pomoci Bible uãení reformace.
Stoupenci papeÏství, ktefií ponechali
studium Písma knûÏím a mnichÛm, se
na nû nyní obraceli s v˘zvou, aby nové
uãení vyvrátili. KnûÏí a mni‰i, ktefií ne-
znali ani Písmo ani BoÏí moc, utrpûli
v‰ak od tûch, které oznaãovali za ne-
vzdûlance a kacífie,zdrcující poráÏku. Je-
den katolick˘ spisovatel napsal: „Luther
nane‰tûstí pfiesvûdãil své stoupence,
aby nevûfiili niãemu jinému neÏ Písmu
svatému.“ (D’Aubigné, sv. 9, kap.11) Ce-
lé zástupy poslouchaly pravdu, jiÏ pfied-
ná‰eli muÏi, ktefií sice nemûli velké
vzdûlání, ale ktefií dokázali oponovat
uãen˘m a v˘fieãn˘m teologÛm.Ostudná
nevûdomost v˘znaãn˘ch osobností vy-
‰la najevo tehdy, kdyÏ jejich argumen-
ty byly konfrontovány s prost˘m uãe-
ním BoÏího slova. Dûlníci, vojáci, Ïeny,
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ba i dûti znali uãení Bible lépe neÏ knû-
Ïí a uãenci.

Rozdíl mezi pfiívrÏenci evangelia a za-
stánci papeÏsk˘ch povûr byl v fiadách
vzdûlan˘ch stejnû zfieteln˘ jako mezi
prost˘m lidem. „Proti star˘m pfiedsta-
vitelÛm církevní hierarchie, ktefií pfies-
tali studovat jazyky a pûstovat literatu-
ru ...,stála u‰lechtile sm˘‰lející mládeÏ,
která se oddala studiu,zkoumala Písma
a seznamovala se s mistrovsk˘m dílem
starovûku. Tito mladí lidé, ktefií mûli
bystr˘ rozum,u‰lechtilou mysl a nebo-
jácné srdce, získali záhy takové znalos-
ti, Ïe se s nimi dlouho nikdo nemohl
mûfiit...Pochopitelnû,pokaÏdé,kdyÏ se
tito mladí obránci reformace setkali na
nûjakém shromáÏdûní s katolick˘mi
doktory teologie, útoãili na nû s tako-
vou lehkostí a jistotou, Ïe tito nevzdû-
laní doktofii se nejednou dostali do
úzk˘ch ve své bezradnosti a lidé jimi
zaslouÏenû opovrhovali.“ (D’Aubigné,
sv. 9, kap.11)

KdyÏ katoliãtí knûÏí zjistili, Ïe jim
ub˘vá posluchaãÛ, zavolali na pomoc
svûtské úfiady a v‰emi dostupn˘mi zpÛ-
soby se snaÏili pfiivést své oveãky zpût.
Lidé v‰ak na‰li v novém uãení to, co
uspokojovalo potfieby jejich du‰e,a od-

vraceli se od duchovních, ktefií je tak
dlouho krmili bezcenn˘mi slupkami po-
vûreãn˘ch obfiadÛ a lidsk˘ch tradic.

KdyÏ pak zaãalo pronásledování na-
mífiené proti hlasatelÛm pravdy, fiídili
se pronásledovaní Kristov˘mi slovy:
„KdyÏ vás budou pronásledovat v jed-
nom mûstû, prchnûte do jiného.“ (Mt
10,23) „Svûtlo“ se velice rychle ‰ífiilo.
Jakmile se uprchlíci nûkde setkali se
vstfiícností a pohostinností, zÛstali tam
a kázali Krista;nûkdy to bylo v kostele,
jindy – pokud je do kostela nepustili –
v soukrom˘ch domech nebo pod ‰ir˘m
nebem. V‰ude, kde na‰li posluchaãe,
vznikl vlastnû „posvûcen˘ chrám“. Tak
se pravda rychle ‰ífiila.

V‰echny v˘zvy k potírání kacífiství,
jeÏ byly adresovány církevním a stát-
ním úfiadÛm, vyznûly do ztracena.Vûz-
nûní, muãení, upalování na hranicích
ani popravy meãem nepfiiná‰ely Ïá-
doucí v˘sledky.PfiestoÏe tisíce vûfiících
zpeãetily svou víru krví, ‰ífiení evange-
lia se nezastavilo. Pronásledování jen
pomohlo pravdu roz‰ífiit, a fanatismus,
kter˘ chtûl nepfiítel do ní pfiimíchat,
zpÛsobil jen to, Ïe se jasnûji projevil
rozdíl mezi BoÏím a satanov˘m pÛso-
bením.



Jedním z nejskvûlej‰ích svûdectví, kte-
rá kdy zaznûla ve prospûch reformace,
byl protest nûmeck˘ch kfiesÈansk˘ch
kníÏat na snûmu ve ·p˘ru roku 1529.
Díky odvaze,vífie a pevnosti tûchto Bo-
Ïích muÏÛ se podafiilo pro následující
staletí zajistit svobodu my‰lení a svûdo-
mí. Protest kníÏat dal také reformaãní
církvi název protestantská; jeho základ-
ní my‰lenky tvofií pak „nejvlastnûj‰í
podstatu protestantismu“ (D’Aubigné,
sv.13, kap. 6).

Reformaci nastaly tûÏké a chmurné
ãasy. Pfies wormsk˘ edikt, kter˘ posta-
vil Luthera mimo zákon a zakazoval ‰ífiit
a podporovat jeho uãení,vládla nicmé-
nû v nûmecké fií‰i dosud náboÏenská
sná‰enlivost. BoÏí prozfietelnost jako
by zadrÏovala síly, které se stavûly pro-
ti pravdû. Karel V. chtûl reformaci zni-
ãit, od kaÏdého úderu, k nûmuÏ se nû-
kolikrát chystal,byl ale nucen nakonec
upustit. Znovu a znovu se jiÏ zdálo, Ïe
se blíÏí neodvratn˘ konec pro v‰echny,
kdo se opováÏili vzdorovat ¤ímu; v roz-
hodn˘ okamÏik se v‰ak na v˘chodní

hranici objevila turecká vojska; pak za-
se vyhlásil nûmeckému císafii válku fran-
couzsk˘ král nebo dokonce sám papeÏ,
Ïárliv˘ na jeho rostoucí vliv. A v této
dobû mezinárodních konfliktÛ mohla
reformace sílit a ‰ífiit se.

Nakonec v‰ak katoliãtí panovníci
urovnali své spory, aby mohli proti re-
formátorÛm zakroãit spoleãnû. Snûm
ve ·p˘ru,kter˘ se konal roku 1526,po-
skytl kaÏdému státu plnou svobodu ve
vûcech náboÏensk˘ch aÏ do svolání
v‰eobecného koncilu. Jakmile v‰ak po-
minula nebezpeãí, která vedla k tomu-
to ústupku, svolal císafi v roce 1529 do
·p˘ru druh˘ snûm, kter˘ mûl kacífiství
vyhladit. Na nûm mûla b˘t kníÏata po-
kud moÏno pokojn˘m zpÛsobem pfii-
vedena k tomu, aby se postavila proti
reformaci. Kdyby se to nepodafiilo, byl
Karel pfiipraven sáhnout po meãi.

PapeÏovi stoupenci jásali. Dostavili
se do ·p˘ru v hojném poãtu a zcela ne-
pokrytû dávali najevo své nepfiátelství
vÛãi reformátorÛm i jejich pfiíznivcÛm.
Melanchthon o tom fiekl: „Jsme vyvr-
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heli,jsme smetí svûta.Kristus v‰ak shléd-
ne na svÛj uboh˘ lid a zachrání ho.“
(D’Aubigné, sv.13, kap. 5) Evangelická
kníÏata, která se snûmu úãastnila, ne-
smûla nechat kázat evangelium ani ve
sv˘ch domovech.Obyvatelé ·p˘ru v‰ak
touÏili sly‰et BoÏí slovo a pfies zákaz se
v tisícov˘ch zástupech shromaÏìovali
k bohosluÏbám,které se konaly v kapli
saského kurfifita.

CÍSA¤OVO POSELSTVÍ

To uspí‰ilo pfiíchod rozhodné chvíle.
Císafi poslal snûmu poselství, v nûmÏ
ho Ïádal, aby zru‰il usnesení zaruãující
svobodu svûdomí, protoÏe toto usne-
sení zapfiíãinilo velké nepofiádky. Ten-
to svévoln˘ císafiÛv poãin v‰ak vyvolal
ze strany evangelíkÛ boufilivou odezvu
a zv˘‰il jejich ostraÏitost. Jeden z nich
k tomu poznamenal: „Kristus znovu
upadl do rukou Kaifá‰e a Piláta.“ Pape-
Ïovi stoupenci byli vzteky bez sebe.
Jist˘ fanatick˘ katolík prohlásil: „Turci
jsou lep‰í neÏ luteráni, protoÏe Turci
dodrÏují postní dny,zatímco luteráni je
ignorují. Budeme-li muset volit mezi
Písmem svat˘m a star˘mi církevními
bludy, zavrhneme radûji Písmo svaté.“
Melanchthon k tomu poznamenal:„KaÏ-
d˘ den zde na snûmu hodí Faber po
nás,evangelících,nûjak˘ nov˘ kámen.“
(D’Aubigné, sv.13, kap. 5)

NáboÏenská tolerance byla zaruãe-
na zákonem a evangelické státy byly od-
hodlány vystoupit proti poru‰ování
sv˘ch práv. Luther, pro nûhoÏ stále je‰-
tû platila klatba wormského ediktu, se
nesmûl ‰p˘rského snûmu zúãastnit.Na
jeho místo v‰ak nastoupili jeho spolu-

pracovníci a ‰lechtici,které BÛh povolal,
aby hájili BoÏí vûc v tak nebezpeãné
dobû. ·lechetn˘ Fridrich Sask˘, b˘val˘
LutherÛv ochránce, zemfiel, nicménû
vévoda Jan, jeho bratr a nástupce, uví-
tal reformaci s radostí; a jakkoli mûl rád
klid a mír, za vûc víry se postavil velice
rozhodnû.

KnûÏí poÏadovali, aby se státy, které
pfiijaly reformaci, bezpodmíneãnû po-
drobily fiímské pravomoci. Reformáto-
fii naproti tomu Ïádali svobodu, která
jim byla pfiedtím zaruãena.Bylo pro nû
nepfiijatelné, aby ¤ím znovu vládl v ze-
mích, které tak radostnû pfiijaly BoÏí
slovo.

Nakonec byl pfiedloÏen kompromis-
ní návrh, aby v tûch zemích, kde se re-
formace je‰tû neprosadila, byl pfiísnû
dodrÏován wormsk˘ edikt,a „v tûch stá-
tech,kde se lid od nûho odch˘lil a kde
nelze vynutit jeho dodrÏování bez ne-
bezpeãí vzpoury,aby nezavádûli Ïádné
nové reformy, nedot˘kali se sporn˘ch
bodÛ, nestavûli se proti slouÏení m‰e
a nepfiipustili, aby fiím‰tí katolíci pfiijí-
mali luterství.“ (D’Aubigné, sv.13, kap.
5) Tato opatfiení snûm schválil k velké
radosti katolick˘ch knûÏí a prelátÛ.

Kdyby dodrÏování tohoto ediktu by-
lo vynuceno, „nemohla by se reforma-
ce ani ‰ífiit tam,kde je dosud neznáma,
ani by se nemohla upevnit na dobr˘ch
základech tam, kde se jiÏ roz‰ífiila.“
(D’Aubigné,sv.13,kap.5) Svoboda pro-
jevu by byla potlaãena. Nebylo by do-
voleno pfiestoupit na jinou víru. A od
pfiívrÏencÛ reformace se Ïádalo,aby se
tûmto omezením a zákazÛm ihned pod-
fiídili.Zdálo se, Ïe svût bude brzy pfiipra-
ven o jakoukoli nadûji. „Znovuzavedení
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nadvlády ¤íma ... by nutnû znamenalo
návrat star˘ch zlofiádÛ“ a pak uÏ by se
jistû na‰la pfiíleÏitost,„jak dokonãit zká-
zu díla, které se beztak uÏ silnû otfiása-
lo“ pod náporem rozbrojÛ a fanatismu
(D’Aubigné, sv.13, kap. 5).

KdyÏ se evangelíci se‰li k poradû,
dívali se jeden na druhého rozpaãitû
a ustra‰enû. Jeden se ptal druhého:„Co
budeme dûlat?“„Na stÛl“se dostaly otáz-
ky dÛleÏité pro cel˘ svût. Mají se vÛdci
reformace podfiídit a pfiijmout edikt?
Vtéto rozhodné chvíli bylo tak snadné
sklouznout na nesprávnou cestu. Koli-
ka pfiijateln˘mi záminkami a v˘mluva-
mi bylo moÏné odÛvodnit nutnost po-
drobit se.Luterská ‰lechta mûla zaruãe-
nu svobodu vyznání. Stejné právo mûli
i v‰ichni jejich poddaní,ktefií je‰tû pfied
vydáním tohoto dekretu pfiijali refor-
maãní víru. Nestaãilo by jim uÏ to ke
spokojenosti? Kolika nebezpeãím by
se mohli vyhnout,kdyby pfiistoupili na
podmínky ediktu.Do kolika nebezpeã-
n˘ch situací a sporÛ je neochota po-
slechnout pfiivede? Kdo ví, jaké moÏ-
nosti pfiinese budoucnost? Proto pfii-
jmûme olivovou ratolest míru, kterou
¤ím podává a rány Nûmecka budou za-
celeny. Podobn˘mi argumenty mohli
reformátofii ospravedlnit svÛj souhlas
s postupem, kter˘ by jistû v krátké do-
bû vedl k potlaãení jejich zájmÛ.

KOMPROMIS ODMÍTNUT

„Na‰tûstí správnû rozeznali, co se
skr˘vá za navrhovan˘m fie‰ením, a roz-
hodli se jednat na základû své víry. Co
bylo v pozadí pfiedloÏeného návrhu?
¤ím si osoboval právo ovládat svûdomí

a zakazovat svobodné studium. Nena-
bízela se v‰ak jim i jejich protestant-
sk˘m poddan˘m náboÏenská svoboda?
Ano, ale jen jako zvlá‰tní v˘hoda vy-
pl˘vající se spoleãného ujednání,niko-
li jako právo. Pro ty, kdo ale nebyli do
ujednání zahrnuti, mûla platit velká zá-
sada moci: pro svûdomí není místa,
¤ím je neomyln˘m soudcem a je nut-
né jej poslouchat. Pfiijetí navrhované
dohody by znamenalo, Ïe náboÏenská
svoboda se bude vztahovat jen na refor-
mované Sasko, zatímco v celém ostat-
ním kfiesÈanském svûtû bude studium
Písma a vyznávání reformaãní víry zlo-
ãinem a jako takové bude trestáno vû-
zením a smrtí na hranici. Je pro nû snad
pfiijatelné,aby náboÏenská svoboda pla-
tila jen nûkde? Mohou souhlasit s pro-
hlá‰ením,Ïe reformace uÏ nesmí získat
Ïádného pfiívrÏence,a pfiipustit,Ïe tam,
kde ¤ím vládne v této chvíli,bude vlád-
nout na vûky? Mohli by pak reformátofii
tvrdit, Ïe nemají na svûdomí krev sto-
vek a tisícÛ lidí, ktefií v dÛsledku toho-
to ujednání pfiijdou o Ïivot v papeÏem
ovládan˘ch zemích? Znamenalo by to
zradu vûci evangelia a svobod kfiesÈan-
stva v nejrozhodnûj‰ím okamÏiku.“Roz-
hodli se radûji „obûtovat v‰echno, i své
státy,své koruny a své Ïivoty“(D’Aubig-
né, sv.13, kap. 5).

KníÏata se dohodla:„Odmítneme to-
to nafiízení, v otázkách svûdomí neroz-
hoduje vût‰ina. Za klid a pokoj, kter˘
nyní vládne v fií‰i,vdûãíme nafiízení z ro-
ku 1526. Jeho zru‰ení by v Nûmecku
zpÛsobilo rozkol. Snûm nemá právo
zru‰it náboÏenské svobody,dokud se ne-
sejde koncil.“(D’Aubigné,sv.13,kap.5)
Povinností státu je chránit svobodu
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svûdomí a tam také konãí jeho pravo-
moc v náboÏensk˘ch otázkách. KaÏdá
vláda,která se pokou‰í usmûrÀovat ne-
bo vynucovat náboÏenské pfiesvûdãe-
ní mocí, opou‰tí zásadu, za niÏ tak ‰le-
chetnû bojovali evangeliãtí kfiesÈané.

Stoupenci papeÏství se rozhodli, Ïe
potlaãí to,co naz˘vali „vzdorovitou umí-
nûností“. Nejdfiíve se pokusili vyvolat
mezi pfiívrÏenci reformace rozkol a za-
stra‰it v‰echny, kdo se pro ni dosud
otevfienû nevyslovili.Nakonec byli pfied
snûm pozváni zástupci svobodn˘ch
mûst, ktefií se mûli vyjádfiit k tomu, zda
je pro nû návrh pfiijateln˘.KdyÏ poÏádali
o odklad, nebylo jim vyhovûno – a kdyÏ
pak mûli pfiísahat, témûfi polovina se
jich postavila na stranu reformátorÛ.
Lidé,ktefií odmítli obûtovat svobodu svû-
domí a právo samostatnû myslet, dobfie
vûdûli, Ïe se tímto postojem vystavují
budoucí kritice, odsouzení a perzeku-
ci. Jeden z delegátÛ fiekl: „Musíme buì
zapfiít BoÏí slovo, nebo se nechat upá-
lit.“ (D’Aubigné, sv.13, kap. 5.)

Král Ferdinand, kter˘ zastupoval na
snûmu císafie,si uvûdomoval,Ïe nafiízení
zpÛsobí váÏné neshody,nebudou-li s ním
souhlasit kníÏata. Pokusil se je pfiesvûd-
ãit, dobfie totiÏ vûdûl, Ïe pouÏití násilí
proti takov˘m muÏÛm by jen stupÀova-
lo jejich odhodlanost.„Prosil kníÏata,aby
pfiijala nafiízení, a uji‰Èoval je, Ïe císafi
s nimi bude spokojen.“Tito vûrní muÏo-
vé v‰ak uznávali moc, která pfievy‰uje
v‰echny pozemské vládce.Klidnû odpo-
vûdûli: „Uposlechneme císafie ve v‰em,
co mÛÏe pfiispût k zachování pokoje a ke
cti BoÏí.“ (D’Aubigné, sv.13,kap.5)

Nakonec král oznámil pfied snûmem
kurfifitovi a jeho pfiátelÛm, Ïe edikt „bu-

de vydán formou císafiského nafiízení“
a Ïe „jim nezb˘vá nic jiného neÏ se
podfiídit vût‰inû“. Po tomto vyhlá‰ení
král opustil shromáÏdûní, aniÏ poskytl
zastáncÛm reformace pfiíleÏitost jak-
koli se k nûmu vyjádfiit. „Nadarmo vy-
slali poselstvo ke králi s prosbou, aby
se vrátil.“ Na jejich námitky král odpo-
vûdûl velice struãnû: „Je to hotová vûc.
Nezb˘vá, neÏ se podrobit.“ (D’Aubig-
né, sv.13, kap. 5)

Císafiská strana si byla vûdoma toho,
Ïe evangelická kníÏata se budou drÏet
Písma svatého jako nadfiazeného nad
lidské nauky a poÏadavky; a stejnû tak
vûdûli, Ïe kdekoli pfiijmou tuto zásadu,
tam bude papeÏství nakonec svrÏeno.
Nicménû stejnû jako tisíce lidí, ktefií pfii-
‰li po nich, vnímali jen „to, co je moÏno
vidût oãima“, a namlouvali si, Ïe vûc cí-
safie a papeÏe bude prosazena,zatímco
vûc reformátorÛ dopadne ‰patnû. Kdy-
by zastánci reformace spoléhali na lid-
skou pomoc,byli by opravdu bezmocní,
jak si to jejich nepfiátelé mysleli.Aãkoli
byli poãetnû slabí a stáli v opozici pro-
ti ¤ímu, pfiesto byli silní. Odvolali se
„od snûmu k BoÏímu slovu, a od císafie
Karla k JeÏí‰i Kristu, Králi králÛ a Pánu
pánÛ.“ (D’Aubigné, sv.13, kap. 6)

P¤EDLOÎENÍ PROTESTU

KdyÏ Ferdinand odmítl respektovat je-
jich pfiesvûdãení v otázce svûdomí,roz-
hodla se kníÏata,Ïe i navzdory jeho ne-
pfiítomnosti pfiedloÏí neprodlenû svÛj
protest národnímu snûmu. Sepsali slav-
nostní prohlá‰ení tohoto znûní:

„Protestujeme tímto pfied Bohem,na-
‰ím jedin˘m Stvofiitelem, Ochráncem,
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Vykupitelem a Spasitelem, jenÏ bude
jednoho dne na‰ím Soudcem, a pfiede
v‰emi lidmi a pfied ve‰ker˘m stvofiením,
Ïe my, za sebe i za svÛj lid, v Ïádném
pfiípadû nesouhlasíme s navrhovan˘m
nafiízením a nepfiipojíme se k niãemu,
co se jakkoli pfiíãí Bohu, svatému BoÏí-
mu slovu, na‰emu pravému svûdomí,
spáse na‰ich du‰í...

Neschvalujeme vyhlá‰ené nafiízení.
Neexistuje Ïádné jiné pravé uãení mimo
to, které se shoduje s BoÏím slovem...
Pán zakazuje hlásání kaÏdého jiného
uãení... Písmo svaté má b˘t vykládáno
jin˘mi,jasnûj‰ími texty Bible...Tato sva-
tá kniha je pro kfiesÈana nezbytná, je
snadná k pochopení a jejím posláním
je odstraÀovat temnotu. Usnesli jsme
se,Ïe z BoÏí milosti chceme prosazovat
hlásání v˘luãnû ryzího BoÏího slova,tak
jak je obsaÏeno v biblick˘ch knihách
Starého a Nového zákona, a nepfiipus-
tit, aby se k nûmu pfiidávalo cokoli, co
by mu mohlo odporovat. Toto slovo je
jediná pravda. Je bezpeãn˘m mûfiít-
kem Ïivota i jakéhokoli uãení; nikdy
neselÏe, nikdy nás nezklame. Kdo staví
na tomto základu, ten obstojí pfiede
v‰emi pekeln˘mi mocnostmi, zatímco
v‰echna lidská dom˘‰livost, která se
proti nûmu postaví, padne pfied tváfií
BoÏí.

Z toho dÛvodu odmítáme jho, jeÏ se
na nás vkládá... Souãasnû oãekáváme,
Ïe Jeho císafiská Milost se k nám za-
chová jako kfiesÈansk˘ vládce,kter˘ mi-
luje Boha nade v‰e. Prohla‰ujeme, Ïe
jsme pfiipraveni b˘t jemu i vám, milos-
tiví páni, poslu‰ni a odevzdáni, jak je
na‰í pravou a zákonnou povinností.“
(D’Aubigné, sv.13, kap. 6)

Protest zapÛsobil na snûm hlubo-
k˘m dojmem. âlenové snûmu se ne-
staãili divit troufalosti protestujících
a zmocnily se jich obavy. Budoucnost
se jim jevila jako boufilivá a znaãnû ne-
jistá.Zdálo se,Ïe rozkol,nesváry a krve-
prolévání nelze odvrátit. Ov‰em stou-
penci reformace – pfiesvûdãeni o tom,
Ïe jejich vûc je spravedlivá – spoléhali
na V‰emohoucího a byli „plni odvahy
a odhodlání“.

„Zásady obsaÏené v tomto proslu-
lém protestu ... jsou nejvlastnûj‰í pod-
statou protestantismu. Tento protest
se staví proti dvojímu zneuÏívání moci
ve vûcech víry: Prvním je zasahování
státních úfiadÛ do náboÏensk˘ch otá-
zek, druh˘m pak samozvaná moc círk-
ve.Protestantismus naproti tomu klade
právo svûdomí nad moc úfiadÛ a autoritu
BoÏího slova nad moc církve.Pfiedev‰ím
odmítá svûtskou moc v duchovních vû-
cech a odvolává se na slova apo‰tolÛ:
‘Lépe je poslouchat Boha neÏ lidi.’Nad
korunu Karla V. vyv˘‰il korunu JeÏí‰e
Krista. ·el v‰ak je‰tû dále:Vyhlásil zása-
du, Ïe v‰echno lidské uãení má b˘t
podfiízeno BoÏímu slovu.“ (D’Aubigné,
sv.13,kap.6) Kromû toho vyhlásili pro-
testující své právo svobodnû formulo-
vat své vyznání víry. Budou nejen vûfiit
BoÏímu slovu a poslouchat je,ale i uãit
to,co BoÏí slovo fiíká,a neuznávají právo
knûÏí nebo úfiadu proti tomu zasahovat.
·p˘rsk˘ protest je slavnostním vystou-
pením proti náboÏenskému útlaku
s poÏadavkem na právo v‰ech lidí uctí-
vat Boha podle vlastního svûdomí.

Protest byl vefiejnû vyhlá‰en.Vepsal
se do pamûti tisícÛ lidí a zaznamenaly ho
„nebeské knihy“,odkud ho nemÛÏe ni-
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kdo vymazat.Celé evangelické Nûmec-
ko pfiijalo protest jako vyjádfiení své víry.
Mezi lidmi byl pak v‰eobecnû povaÏo-
ván za pfiíslib nové a lep‰í doby. Jeden
ze ‰lechticÛ fiekl na adresu ‰p˘rsk˘ch
protestantÛ: „KéÏ V‰emohoucí, kter˘
vám dal milost vyznat se tak dÛraznû,
svobodnû a neohroÏenû, vás zachová
v této kfiesÈanské pevnosti aÏ po vûã-
nost.“ (D’Aubigné, sv.13, kap. 6)

Kdyby si reformace po dosaÏení prv-
ního úspûchu dovolila vyãkávat, aÏ zís-
ká pfiízeÀ „svûta“,zpronevûfiila by se Bo-
hu i sobû, a tím by si pfiipravila vlastní
zkázu.To,co tehdy proÏili reformátofii,
je pouãením pro v‰echny následující
vûky. Satan pÛsobí proti Bohu i proti
BoÏímu slovu stále stejn˘m zpÛsobem.
Stejnû jako v ‰estnáctém století staví se
i dnes proti tomu, aby se Písmo stalo
mûfiítkem Ïivota. V na‰í dobû lidé ode-
‰li daleko od jeho uãení a pfiíkazÛ, a je
tfieba,aby se vrátili k vlastnímu základu
protestantismu – k Bibli jako k jediné-
mu pravidlu víry a Ïivota. Satan stále
pÛsobí v‰emi sv˘mi prostfiedky, aby
omezil náboÏenskou svobodu. Antikris-
tovská mocnost, proti které vystoupili
protestanté ve ·p˘ru, se nyní pokou‰í
s obnovenou silou znovu získat ztrace-
nou vládu. Stejnû neochvûjná vûrnost
BoÏímu slovu, která se projevila v re-
formaci bûhem tak kritické chvíle, je
i dnes jedinou nadûjí pro nápravu.

Z urãit˘ch signálÛ bylo zfiejmé, Ïe
protestantÛm hrozí nebezpeãí, jiná zna-
mení v‰ak ukazovala, Ïe BÛh ochrání
vûrné.V té dobû „Melanchthon ve spû-
chu provázel ulicemi ·p˘ru smûrem
k R˘nu svého pfiítele Simona Grynaeua
a naléhal na nûho, aby prchl za fieku.

Grynaeus nad tím kroutil hlavou, bylo
mu divné,kam tak spûchají.A Melanch-
thon mu na vysvûtlenou fiekl:Ukázal se
mi jak˘si stafiec, kterého jsem nikdy
pfiedtím nevidûl,a s váÏn˘m,témûfi slav-
nostním v˘razem ve tváfii mû upozor-
nil, Ïe Ferdinand po‰le za chvíli stráÏ-
níky, aby Grynaeua zatkli.“

Toho dne totiÏ Faber,pfiední obhájce
papeÏství, ve svém kázání napadl Gry-
naeua. Grynaeus se proti tomuto úto-
ku ohradil a nakonec Faberovi vytkl,Ïe
hájí „ohavné bludy“. „Faber se zdrÏel
v˘buchu zlosti, hned nato ‰el ale ke
králi a získal od nûho zatykaã na nepo-
hodlného heidelberského profesora.
Melanchthon nepochyboval o tom, Ïe
jeho pfiítele zachránil BÛh tím, Ïe po-
slal jednoho ze sv˘ch andûlÛ s dÛleÏi-
t˘m varováním.“

„Na bfiehu R˘na pak netrpûlivû ãe-
kal, dokud proud fieky nezachrání Gry-
naeua pfied pronásledovateli.‘Koneãnû,’
vydechl Melanchthon, kdyÏ ho uvidûl
na protûj‰ím bfiehu,‘koneãnû unikl ze
spárÛ lidí, ktefií touÏí po nevinné krvi.’
KdyÏ se Melanchthon vrátil domÛ, do-
zvûdûl se,Ïe bifiici,ktefií pátrali po Gry-
naeuovi, prohledali dÛm od pÛdy aÏ
po sklep.“ (D’Aubigné, sv.13, kap. 6)

AUGSBURSK¯ SNùM

Reformace v‰ak mûla je‰tû více zazáfiit
pfied mocn˘mi tohoto svûta. Král Fer-
dinand odmítl evangelická kníÏata pfii-
jmout. Místo toho dostali pfiíleÏitost
pfiedloÏit svou vûc císafii a shromáÏdû-
n˘m církevním a státním hodnostá-
fiÛm. Císafi Karel V. chtûl totiÏ urovnat
spory,které zachvátily fií‰i po vyhlá‰ení
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‰p˘rského protestu, a proto svolal do
Augsburku snûm, kterému chtûl pod-
le svého oznámení sám pfiedsedat. Na
tento snûm pozval také pfiedstavitele
protestantÛ.

Reformaci hrozilo velké nebezpeãí.
Její pfiívrÏenci v‰ak svûfiili svou vûc Bo-
hu a slíbili, Ïe zÛstanou evangeliu vûr-
ni. Saského kurfifita jeho rádci varovali
pfied úãastí na snûmu – císafi pr˘ vyÏa-
duje pfiítomnost protestantsk˘ch kní-
Ïat,protoÏe je chce vlákat do pasti. „Jít
a dát se zavfiít do hradeb mûsta a vydat
se tak do rukou mocného nepfiítele, to
pfiece znamená riskovat v‰echno!“ Jiní
v‰ak velkodu‰nû prohla‰ovali: „KdyÏ
budou kníÏata vystupovat kuráÏnû a ja-
ko jeden muÏ,BoÏí vûc bude zachránû-
na.“ „BÛh je vûrn˘, neopustí nás,“ pro-
hlásil Luther (D’Aubigné,sv.14,kap.2).
Kurfifit se vypravil do Augsburku i se
sv˘m doprovodem.V‰ichni byli sezná-
meni s nebezpeãím, které jim hrozí,
a mnozí se vydali na cestu s chmurami
na ãele a s obavami v du‰i.Luther,kter˘
je doprovázel aÏ do Coburgu, povzbu-
zoval jejich slábnoucí víru zpûvem
chorálu,kter˘ sloÏil na tuto cestu:„Hrad
pfiepevn˘ je ná‰ BÛh“. PíseÀ pomohla
poutníkÛm zahnat jejich skleslost a úz-
kostné pfiedtuchy.

Evangelická kníÏata chtûla pfiedloÏit
snûmu své názory systematicky sefiaze-
né a doloÏené dÛkazy z Písma. Pfiípra-
vu dokumentu proto svûfiili Lutherovi,
Melanchthonovi a jejich spolupracov-
níkÛm. Takto vzniklé Vyznání pfiijali
protestanté jako vyjádfiení své víry; a pak
se se‰li,aby tento v˘znamn˘ dokument
podepsali.Byly to slavnostní chvíle, ale
i okamÏiky napûtí – reformátofii se to-

tiÏ obávali, aby vûc reformace nebyla
smû‰ována s politikou. Podle nich by
reformace mûla pÛsobit jen vlivem,kte-
r˘ vychází z BoÏího slova. KdyÏ chtûli
Vyznání podepsat protestant‰tí ‰lechti-
ci,postavil se Melanchthon proti tomu
s odÛvodnûním:„To je záleÏitost teolo-
gÛ a knûÏí,aby navrhovali tyto vûci.Au-
toritu mocn˘ch zemû zachovejme pro
jiné vûci.“ Jan Sask˘ se ohradil: „ChraÀ
BÛh,abyste mû z toho vyluãovali. Jsem
rozhodnut udûlat to,co je správné,i kdy-
by mû to mûlo stát korunu.Chci vyzná-
vat Pána. Kurfifitsk˘ klobouk a herme-
lín mi nejsou tak drahé jako kfiíÏ JeÏí‰e
Krista.“Po tomto prohlá‰ení vzal pero
a podepsal se pod Vyznání. Jin˘ ze ‰le-
chticÛ vzal do ruky pero a fiekl: „VyÏa-
duje-li to ãest mého Pána JeÏí‰e Krista,
jsem ochoten ... opustit statky a polo-
Ïit svÛj Ïivot. Spí‰e bych se vzdal sv˘ch
poddan˘ch a své pÛdy a ode‰el ze zemû
sv˘ch otcÛ s holí v ruce,neÏ abych pfii-
jal jiné uãení neÏ to, které je obsaÏeno
v tomto vyznání.“ (D’Aubigné, sv. 14,
kap. 6) Takovou víru a odvahu mûli ti-
to BoÏí muÏové.

Nade‰la chvíle, kdy mûli pfiedstoupit
pfied císafie.Karel V.pfiijal evangelické re-
formátory vsedû na svém trÛnu, obklo-
pen kurfifity a kníÏaty.Evangelíci pfieãetli
vyznání své víry. Pfied vzne‰en˘m shro-
máÏdûním jasnû vyloÏili pravdy evan-
gelia a pojmenovali bludy katolické cír-
kve. Právem se tento den oznaãuje za
„nejvût‰í den reformace a za jeden z nej-
slavnûj‰ích dnÛ v dûjinách kfiesÈanstva
a lidstva“ (D’Aubigné, sv.14, kap. 7).

Jen nûkolik let uplynulo od chvíle,
kdy mnich zWittenberku stál ve Worm-
su sám pfied národní radou. Nyní stála
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na jeho místû nejvzne‰enûj‰í a nejmoc-
nûj‰í kníÏata fií‰e. Lutherovi bylo zaká-
záno jet do Augsburku, byl tam v‰ak
pfiítomen sv˘mi slovy a modlitbami.
„Jsem pfie‰Èastn˘,“ napsal, „Ïe jsem se
doÏil této hodiny, v níÏ byl Kristus ve-
fiejnû vyv˘‰en tak vynikajícími vyzna-
vaãi a v tak slavném shromáÏdûní.“
(D’Aubigné, sv.14, kap. 7) Tak se napl-
nila slova Písma: „O tv˘ch svûdectvích
pfied králi budu mluvit.“ (Î 119,46)

Za Ïivota apo‰tola Pavla se evangeli-
um, pro které byl vûznûn, dostalo prá-
vû díky Pavlovû uvûznûní pfied kníÏata
a ‰lechtu císafiského mûsta. Podobnû
i v této dobû znûla v palácích zvûst,kte-
rou císafi zakázal hlásat z kazatelen.To,
co mnozí pokládali za nevhodné, aby
se fiíkalo poddan˘m, poslouchali nyní
uÏaslí vládci a panstvo fií‰e. Králové
a ‰lechtici tvofiili posluchaãstvo, koru-
novaná kníÏata byla kazateli a pfiedmû-
tem kázání byla královská BoÏí pravda.
„Od apo‰tolsk˘ch dob,“ poznamenal
dobov˘ spisovatel, „se nepfiihodilo nic
vût‰ího, ani nezaznûlo velkolepûj‰í vy-
znání.“ (D’Aubigné, sv.14, kap. 7)

„V‰echno,co luteráni fiíkají, je pravda,
to nemÛÏeme popfiít,“ prohlásil jeden
katolick˘ biskup. „MÛÏete rozumov˘mi
dÛkazy vyvrátit Vyznání, které pfiednesl
kurfifit a jeho druhové?“ zeptal se kdosi
doktora Ecka. „Pomocí spisÛ apo‰tolÛ
a prorokÛ nikoli,“znûla odpovûì,„av‰ak
na základû spisÛ církevních otcÛ a vyjá-
dfiení koncilÛ ano!“ Tazatel ov‰em po-
kraãoval: „Rozumím, luteráni vycházejí
podle vás z Písma,kdeÏto my stojíme mi-
mo Písmo.“ (D’Aubigné, sv.14,kap.8)

Reformaãní víru pfiijala i dal‰í nû-
mecká kníÏata. Sám císafi prohlásil, Ïe

ãlánky protestantÛ jsou ryzí pravda.
Vyznání bylo pfieloÏeno do mnoha ja-
zykÛ a roz‰ífieno po celé Evropû.Vdal-
‰ích generacích je pfiijaly milióny lidí
jako vyjádfiení své víry.

VÍTùZSTVÍ VÍRY A MODLITBY

Vûrní BoÏí sluÏebníci v‰ak nebyli ve
svém díle osamoceni. KdyÏ se proti
nim spojily zlé mocnosti a duchové,
Pán na nû nezapomnûl. Kdyby se jim
„otevfiely oãi“, vidûli by jasné dÛkazy
BoÏí pfiítomnosti a pomoci, jako pro-
rok v pradávn˘ch dobách. KdyÏ Eli-
zeÛv sluÏebník upozorÀoval svého pána
na nepfiátelské vojsko, které obklíãilo
mûsto a odfiízlo jim v‰echny ústupové
cesty, prorok se modlil: „Hospodine,
otevfii mu prosím oãi, aby vidûl.“ (2 Kr
6,17) Najednou sluha vidûl, Ïe stráÀ je
plná vozÛ a ohniv˘ch koní. Nebeské
vojsko stálo pfiipraveno ochránit BoÏí-
ho muÏe.Tak andûlé chrání ty,kdo pra-
cují pro obnovu církve.

Luther prosazoval mimo jiné i zása-
du, Ïe reformace nesmí Ïádat o podpo-
ru svûtskou moc a své zájmy nesmí hájit
se zbraní v ruce. Tû‰ilo ho, Ïe evangeli-
um vyznávají fií‰ská kníÏata,kdyÏ ale tito
lidé navrhli vytvofiení obranného svazu,
prohlásil, Ïe „uãení evangelia má hájit
sám BÛh... âím ménû bude k dílu pfii-
spívat ãlovûk, tím mocnûji zasáhne BÛh.
Podle jeho názoru byla v‰echna navrho-
vaná politická opatfiení projevem nedÛ-
stojného strachu a hfií‰né nedÛvûry.“
(D’Aubigné, sv.10, kap.14)

KdyÏ se mocní odpÛrci chystali re-
formaci zniãit a zdálo se, Ïe je proti ní
namífieno tisíce meãÛ, Luther napsal:
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„Satan stupÀuje svou zufiivost. BezboÏ-
ní veleknûÏí spfiádají úklady,hrozí nám
válka. Vybídnûte lid, aby stateãnû bo-
joval pfied BoÏím trÛnem vírou a mod-
litbou, tak aby na‰i nepfiátelé, pfiemo-
Ïeni BoÏím Duchem, byli pfiinuceni
pfiistoupit na mír. Co hlavnû potfiebu-
jeme,co hlavnû musíme dûlat, je modlit
se. Oznamte lidem, Ïe jsou nyní vysta-
veni ostfií meãe a satanovû zlobû,a fiek-
nûte jim, aÈ se modlí.“ (D’Aubigné, sv.
10, kap.14)

O nûco pozdûji se Luther je‰tû jed-
nou zmínil o svazu, kter˘ zam˘‰lela za-
loÏit evangelická kníÏata,a prohlásil,Ïe
jedinou zbraní, kterou bychom mûli
pouÏívat, je „meã Ducha“.V listû saské-
mu kurfifitovi napsal:„NemÛÏeme s do-
br˘m svûdomím schvalovat navrhova-
n˘ obrann˘ svaz.Radûji bychom deset-
krát zemfieli, neÏ abychom vidûli, Ïe
pro vûc evangelia byla prolita jediná
kapka krve. Musíme b˘t jako ‘ovce ve-
dené na poráÏku’. Musíme nést KristÛv
kfiíÏ. Va‰e V˘sost mÛÏe b˘t bez obav –
sv˘mi modlitbami dosáhneme více neÏ
v‰ichni na‰i nepfiátelé sv˘m vychlou-
báním. Jen nepo‰piÀte své ruce krví
sv˘ch bratrÛ. JestliÏe císafi Ïádá, aby-
chom byli vydáni jeho soudÛm, jsme
pfiipraveni pfied nû pfiedstoupit.NemÛ-
Ïete bránit na‰i víru – kaÏd˘ pro svou
víru podstupuje vlastní nebezpeãí.“
(D’Aubigné, sv.14, kap.1)

Ze skryt˘ch modliteb vy‰la síla, kte-
rá v dobû velké reformace otfiásla svû-

tem.V posvátném tichu vstupovali Bo-
Ïí sluÏebníci na skálu BoÏích zaslíbení.
Vdobû zápasÛ v Augsburku „se Luther
kaÏd˘ den nejménû tfii hodiny modlil –
a zvolil právû ten ãas, kter˘ byl nej-
vhodnûj‰í pro studium“. V soukromí
svého bytu otevíral svou du‰i pfied
Bohem slovy „pln˘mi úcty, báznû a na-
dûje, jako kdyÏ ãlovûk mluví s pfiíte-
lem“. ¤íkal: „Vím, Ïe jsi ná‰ Otec a ná‰
BÛh, a Ïe zaÏene‰ pronásledovatele
sv˘ch synÛ,protoÏe s námi jsi ohroÏen
i ty. Celá tato vûc je tvá a jen z tvého
donucení se jí úãastníme. BraÀ nás te-
dy, Otãe!“ (D’Aubigné, sv.14, kap. 6)

Melanchthonovi, kterého tíÏily oba-
vy a úzkost,Luther napsal:„Milost a po-
koj v Kristu – v Kristu,fiíkám,ne na svû-
tû. Amen. Jak nenávidím ty nesmírné
starosti,které tû tak stravují! Jde-li o ne-
spravedlivou vûc, opusÈ ji, jde-li v‰ak
o vûc spravedlivou, proã nevûfií‰ sli-
bÛm Pána, kter˘ nás vyz˘vá, abychom
spali beze strachu? ... Kristus neopustí
dílo spravedlnosti a pravdy. Kristus Ïije,
Kristus vládne, jak˘pak strach tedy mÛ-
Ïeme mít?“ (D’Aubigné, sv.14, kap. 6)

BÛh vysly‰el volání sv˘ch sluÏební-
kÛ – kníÏatÛm a duchovním dal milost
a odvahu,aby mohli bránit pravdu proti
vládcÛm tmy tohoto svûta. Pán prohlá-
sil: „Hle, kladu na Siónu kámen vyvole-
n˘,úheln˘,vzácn˘; kdo v nûj vûfií,nebu-
de zahanben.“ (1 Pt 2,6) Protestant‰tí
reformátofii stavûli na Kristu a „brány
pekla“ je nemohly pfiemoci.



Po ‰p˘rském protestu a augsburském
vyznání, které znamenaly vítûzství re-
formace v Nûmecku,následovala temná
léta sporÛ.Zdálo se,Ïe protestantismus,
oslaben˘ rozkolem sv˘ch pfiívrÏencÛ
a útoky nepfiátel, je definitivnû odsou-
zen k zániku. Tisíce lidí zpeãetilo své
svûdectví vlastní krví; vypukla obãan-
ská válka. Nûktefií z pfiedních zastáncÛ
vûc reformace zradili, neju‰lechtilej‰í
z kníÏat – stoupencÛ reformace – pad-
li do rukou císafie a byli vláãeni jako
zajatci od mûsta k mûstu.Ve chvíli,kdy
se jiÏ vítûzství zdálo na dosah,utrpûl cí-
safi poráÏku. Musel se dívat, jak mu ko-
fiist uniká z rukou,a nakonec musel zá-
konem zaruãit svobodu pro uãení, je-
hoÏ zniãení si pfiedsevzal jako Ïivotní
cíl. Dal v sázku své království, poklady
i vlastní Ïivot, aby kacífiství zniãil; doÏil
se v‰ak jen toho, Ïe vidûl svá vojska
zniãená v bojích, vyprázdnûnou po-
kladnu, mnohá jeho území ohroÏovaly
vzpoury, zatímco víra,kterou se marnû
snaÏil potlaãit, se ‰ífiila. Karel V. bojoval
proti v‰emohoucí síle. BÛh prohlásil:
„Buì svûtlo,“ av‰ak císafi se pokou‰el
uchovat neporu‰enou tmu. Své zámû-

ry nedokázal uskuteãnit.Pfiedãasnû ze-
stárl˘,vyãerpan˘ dlouh˘m bojem,vzdal
se nakonec trÛnu a uch˘lil se do sa-
moty klá‰tera.

Ve ·v˘carsku – stejnû jako v Nûmec-
ku – nastaly pro reformaci ãerné dny.
Mnoho kantonÛ sice pfiijalo reformaci,
jiné se v‰ak se slepou umínûností drÏe-
ly uãení ¤íma.Vkatolick˘ch kantonech
pronásledovali ty, kdo touÏili poznat
pravdu,a to vedlo nakonec k obãanské
válce. Zwingli a mnozí jeho spolupra-
covníci padli v krvavé bitvû u Kappe-
lu; Ökolampad, zdrcen˘ hrozn˘mi ka-
tastrofami,zanedlouho zemfiel.¤ím sla-
vil vítûzství a na mnoha místech se
zdálo, Ïe znovu získá v‰echno, co ztra-
til. Nicménû Pán, jehoÏ úradek je od
vûãnosti, svou vûc ani svÛj lid neopus-
til a reformace se mohla ‰ífiit do dal-
‰ích zemí.

Ve Francii se první signály reformace
objevily je‰tû pfiedtím,neÏ tam zaznûlo
jméno Martin Luther. Jedním z prvních
francouzsk˘ch reformátorÛ byl stafiiã-
k˘ Lefévre, profesor pafiíÏské univerzi-
ty,upfiímn˘ a horliv˘ stoupenec papeÏ-
ství.Pfii studiu staré literatury upoutala
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REFORMACE VE FRANCII
Ve Francii se evangelium dostává aÏ ke královskému dvoru,

pozdûji v‰ak utrpí krvavou poráÏku. Z Francie vy‰li také reformátofii 

Kalvín a Farel, ktefií ‰ífiili protestantismus v Îenevû.



jeho pozornost Bible a Lefévre zavedl
její studium mezi sv˘mi studenty.

Lefévre byl nad‰en˘m ctitelem sva-
t˘ch a pfiipravoval dûjiny svûtcÛ a mu-
ãedníkÛ, jak o nich hovofií církevní
legendy. Dílo vyÏadovalo mnoho prá-
ce,kdyÏ v‰ak uÏ mûl zpracovanou znaã-
nou ãást knihy, napadlo ho, Ïe by mu
v práci mohla pomoci Bible, a zaãal ji
proto s tímto zámûrem studovat. Zjis-
til, Ïe se v ní opravdu pí‰e o svat˘ch,
ale jinak neÏ v fiímském kalendáfii. To
bylo pfiekvapení! Lefévre znechucenû
odloÏil práci na dûjinách svûtcÛ a zaãal
se vûnovat studiu Písma. To, co v nûm
objevil, zaãal záhy také uãit.

V roce 1512 – tedy pfiedtím, neÏ své
pÛsobení zahájil Luther nebo Zwingli
– Lefévre napsal: „BÛh nám prostfied-
nictvím víry dává spravedlnost, která
nám jedinû díky jeho milosti dává prá-
vo na vûãn˘ Ïivot.“(Wylie,sv.13,kap.1)
O tajemství vykoupení fiekl: „Jak nev˘-
slovnû velká je to promûna. Bezhfií‰n˘
je odsouzen a hfií‰ník je vysvobozen.
PoÏehnan˘ sná‰í zlofieãení a zlofieãen˘
dostává poÏehnání.Îivot umírá a mrtv˘
Ïije. Sláva je pfiekonána tmou a ãlovûk,
kter˘ neznal nic neÏ tápání,je odûn slá-
vou.“ (D’Aubigné, sv.12, kap. 2)

Uãil, Ïe sláva za spasení patfií jen
Bohu, ãlovûku pak pfiíslu‰í poslou-
chat. Prohlásil: „Jsi-li ãlenem Kristovy
církve, jsi ãástí Kristova tûla; patfií‰-li
ke Kristovu tûlu, má‰ BoÏí pfiiroze-
nost... Kdyby jen lidé dokázali pocho-
pit tuto v˘sadu, jak ãistû, svatû a bez-
hfií‰nû by Ïili a s jak˘m opovrÏením
by posuzovali v‰echnu slávu tohoto
svûta, kdyÏ by ji porovnali se slávou,
kterou dostali – se slávou, kterou lid-

ské oko nedokáÏe vnímat.“ (D’Aubig-
né, sv.12, kap. 2)

VILÉM FAREL A BISKUP Z MEAUX

Nûktefií Lefévrovi Ïáci nad‰enû naslou-
chali jeho slovÛm a pozdûji – je‰tû dlou-
ho po jeho smrti – dále hlásali pravdu.
Jedním z nich byl i Vilém Farel, syn
zboÏn˘ch rodiãÛ, vychovan˘ k tomu,
aby s bezv˘hradnou vírou pfiijímal uãe-
ní církve. Mohl o sobû prohlásit – po-
dobnû jako kdysi apo‰tol Pavel:„Îil jsem
podle nejpfiísnûj‰ího smûru na‰eho ná-
boÏenství jako farizeus.“ (Sk 26,5) Jako
horliv˘ katolík by nejradûji zniãil kaÏdé-
ho,kdo by se opováÏil postavit proti cír-
kvi. Pozdûji, kdyÏ vzpomínal na toto ob-
dobí svého Ïivota, napsal: „Skfiípal jsem
zuby jako vztekl˘ vlk, kdyÏ jsem sly‰el
nûkoho mluvit proti papeÏi.“ (Wylie,
sv. 13, kap. 2) Neúnavnû uctíval svaté,
spolu s Lefévrem obcházel pafiíÏské kos-
tely, modlil se u oltáfiÛ a zdobil je sv˘mi
dary. Tyto obfiady jeho nitru pfiíli‰ klidu
nepfiinesly. Svíralo jej vûdomí vlastních
hfiíchÛ, které nedokázala odstranit ani
dlouhá fiada kajícn˘ch skutkÛ. Jako hlas
z nebe vnímal slova reformátora: „Spa-
sení je z milosti. Nevinn˘ je odsouzen
a provinil˘ propu‰tûn. Jen KristÛv kfiíÏ
otvírá brány nebes a zavírá brány pek-
la.“ (D’Aubigné, sv.13, kap. 2)

Potom nad‰enû pfiijal pravdu;podob-
nû jako kdysi apo‰tol Pavel, i on pfiestal
otroãit tradicím, aby zakusil svobodu,
kterou dává BÛh. Jak sám fiekl, „namís-
to hltavého vlka s vraÏedn˘m srdcem“
se z nûj stal „tich˘ a ne‰kodn˘ beránek,
jehoÏ srdce uÏ nepatfií papeÏi, ale JeÏí‰i
Kristu.“ (D’Aubigné, sv.12, kap. 3)
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Zatímco Lefévre dál ‰ífiil evangelium
mezi sv˘mi studenty, Farel, kter˘ horlil
pro vûc JeÏí‰e Krista stejnû jako pfiedtím
pro papeÏství, zaãal pravdu hlásat vefiej-
nû.Zanedlouho se k nim pfiidal v˘znam-
n˘ církevní hodnostáfi,biskup z Meaux,
a poté i dal‰í uãitelé,ktefií vynikali schop-
nostmi a sv˘m vzdûláním. Evangelium
získávalo stoupence ve v‰ech vrstvách
spoleãnosti,mezi fiemeslníky a rolníky,
ale i na dvofie krále Franti‰ka I. Reformo-
vanou víru pfiijala králova sestra a zdálo
se, Ïe také sám král a královna matka
jsou evangeliu pfiíznivû naklonûni. Re-
formátofii proto doufali, Ïe evangelium
pfiijme celá Francie.

Jejich nadûje se v‰ak nesplnily – bu-
doucnost jim mûla pfiinést zkou‰ky
a pronásledování. To v‰ak jejich oãím
zÛstávalo prozatím milosrdnû zahale-
no.Pfii‰la doba míru,kdy mûli moÏnost
naãerpat sílu pro pozdûj‰í tûÏkosti,a re-
formace mohla postupovat rychle ku-
pfiedu.Biskup z Meaux pÛsobil horlivû
ve své vlastní diecézi: uãil duchoven-
stvo i lid, propou‰tûl nevzdûlané a ne-
mravné knûze a na jejich místo,pokud
to jen bylo moÏné, pfiijímal vzdûlané
a zboÏné muÏe. PfieloÏil rovnûÏ Nov˘
zákon.Právû v dobû,kdy Lutherova nû-
mecká Bible vycházela z tiskárny ve
Wittenberku, byl v Meaux vydán fran-
couzsk˘ pfieklad Nového zákona. Bis-
kup ne‰etfiil námahou ani penûzi, tak-
Ïe zakrátko mohli Bibli ãíst i rolníci
v jeho farnostech.

Jako poutníci umírající Ïízní vítají
radostnû pramen Ïivotodárné vody,tak
pfiijímali tito lidé BoÏí poselství. Rolní-
ci i fiemeslníci se pfii své kaÏdodenní
dfiinû navzájem povzbuzovali tím, Ïe

spolu mluvili o hlubok˘ch pravdách Bib-
le.Po veãerech se uÏ nescházeli v krãmû
u vína,ale shromaÏìovali se v domácnos-
tech, aby spoleãnû ãetli z Písma, mod-
lili se a oslavovali Boha. Zmûny na sebe
nedaly dlouho ãekat. I kdyÏ tito nevzdû-
laní, tûÏce pracující lidé patfiili k nej-
niÏ‰í spoleãenské vrstvû, projevila se
v jejich Ïivotû obnovující a povzná‰ející
moc BoÏí milosti.Tito skromní a laskaví
kfiesÈané byli dÛkazem toho,co evange-
lium mÛÏe pro ãlovûka vykonat.

·ífiení evangelia se ov‰em neomezilo
pouze na Meaux – v celém ‰irokém oko-
lí den za dnem pfiib˘valo obrácen˘ch
lidí. Hnûv církevní hierarchie po nûja-
kou dobu brzdil král, kter˘ nenávidûl
úzkoprsou bigotnost mnichÛ. Stoupen-
ci papeÏství v‰ak nakonec pfiesto zvítû-
zili.Biskup z Meaux si pak musel vybrat
mezi upálením a odvoláním. Rozhodl
se sice pro snaz‰í cestu – ale pfiestoÏe
vÛdce odpadl, „stádce“ zÛstalo pevné.
Mnozí podali svûdectví o pravdû upro-
stfied plamenÛ. Svou odvahou a vûr-
ností tak tito prostí kfiesÈané promluvi-
li k tisícÛm lidí, ktefií jejich svûdectví
nezaslechli v dobách míru.

·LECHTIC LOUIS DE BERQUIN

Nebyli to v‰ak jen prostí a chudí lidé,
ktefií se v utrpení a za posmûchu odvá-
Ïili svûdãit pro Krista.I mezi zámeck˘m
panstvem se na‰li u‰lechtilí lidé, ktefií
si pravdy cenili více neÏ bohatství,posta-
vení nebo i vlastního Ïivota. ·lechtické
brnûní ukr˘valo ãasto silnûj‰ího a pev-
nûj‰ího ducha neÏ biskupské roucho
a mitra. Louis de Berquin mûl ‰lechtic-
k˘ pÛvod. Byl to udatn˘ dvorní rytífi,
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zajímající se o studium a vûdûní,uhlaze-
ného chování a mravnû bezúhonn˘.Do-
bov˘ spisovatel o nûm fiekl: „Horlivû
plnil papeÏská usnesení,pilnû se úãast-
nil m‰í a kázání... Nad v‰echny ostatní
své ctnosti vynikal mimofiádnou nená-
vistí vÛãi luterství.“ BoÏí prozfietelnost
ho v‰ak,podobnû jako mnoho dal‰ích,
pfiivedla k Bibli,aby v ní ke svému úÏasu
na‰el „nikoli uãení ¤íma, ale uãení Lu-
therovo“(Wylie,sv.13,kap.9).Od té do-
by se dal plnû do sluÏeb evangelia.

Schopnosti a v˘fieãnost tohoto „nej-
vzdûlanûj‰ího z francouzsk˘ch ‰lechti-
cÛ“, jeho odvaha a nad‰ení, i jeho vliv
u dvora – byl totiÏ králov˘m oblíben-
cem – zpÛsobily, Ïe v nûm mnozí vidû-
li potenciálního reformátora své zemû.
Beza o nûm fiekl: „Z Berquina by mohl
b˘t druh˘ Luther,kdyby ve Franti‰kovi I.
na‰el druhého kurfifita.“ Jeho odpÛrci
dokonce tvrdili, Ïe „je hor‰í neÏ Luther“
(Wylie, sv.13, kap. 9). A francouz‰tí ka-
tolíci se ho opravdu báli. I kdyÏ byl
uvûznûn jako kacífi,král ho propustil na
svobodu.Tento boj trval celá léta.Fran-
ti‰ek kolísal mezi ¤ímem a reformací –
zufiivost mnichÛ stfiídavû toleroval a zase
krotil. PapeÏské úfiady Berquina tfiikrát
uvûznily, ale panovník ho vÏdy znovu
propustil na svobodu – obdivoval totiÏ
jeho génia a u‰lechtilou povahu, a od-
mítl ho vydat jako obûÈ zlovolné cír-
kevní hierarchie.

Berquin byl nûkolikrát upozornûn
na nebezpeãí,které mu ve Francii hrozí.
Pfiátelé ho prosili,aby se jako jiní zachrá-
nil dobrovoln˘m odchodem ze zemû.
Bojácn˘ a pfiizpÛsobiv˘ Erasmus, kter˘
pfies své jedineãné vzdûlání nemûl onu
mravní velikost, která podfiizuje Ïivot

a ãest pravdû, Berquinovi napsal: „Po-
Ïádej, aby tû poslali jako vyslance do
nûkteré cizí zemû. Jdi a cestuj po Nû-
mecku. Zná‰ pfiece Bedeho a jemu po-
dobné – je to tisícihlav˘ netvor, chrlí
jed na v‰echny strany. Tv˘ch nepfiátel
jsou celé pluky. I kdyby tvé uãení bylo
lep‰í neÏ uãení JeÏí‰e Krista, nenecha-
jí tû na pokoji,dokud tû potupnû neza-
hubí. Nevûfi pfiíli‰ královû ochranû.
V Ïádném pfiípadû mû neuvádûj v po-
dezfiení v souvislosti s náboÏensk˘mi
otázkami.“ (Wylie, sv.13, kap. 9)

Jak rostlo nebezpeãí, sílila i Berqui-
nova horlivost. Odmítl Erasmovu radu,
aby zaãal chytraãit a uh˘bat, a rozhodl
se postupovat s je‰tû vût‰í razancí: bu-
de nejen bránit pravdu, ale také napa-
dat bludy.Obvinûní z kacífiství,které se
papeÏovi stoupenci stále snaÏí vznést
proti nûmu, vznese sám proti nim. Je-
ho nejzarytûj‰ími odpÛrci byli uãení
profesofii a mni‰i z teologické fakulty
pafiíÏské univerzity, jedné z nejvy‰‰ích
církevních autorit ve mûstû i v celé ze-
mi. Ze spisÛ tûchto profesorÛ Berquin
vybral dvanáct tvrzení a vefiejnû pro-
hlásil, Ïe „odporují Bibli a jsou kacífi-
ská“. Pak vyzval krále, aby rozsoudil je-
jich spor.

Panovník byl ochoten uspofiádat mû-
fiení sil obou stran. Potû‰ilo ho, Ïe se
mu nask˘tá pfiíleÏitost pokofiit p˘chu
nadut˘ch mnichÛ, a pfiikázal papeÏo-
v˘m stoupencÛm,aby svou vûc obháji-
li pomocí Bible. Ti v‰ak dobfie vûdûli,
Ïe jim tato zbraÀ nepomÛÏe – daleko
lépe totiÏ ovládali jiné zbranû: vûzení,
muãení, upalování na hranicích. Nyní
se karty obrátily a katolíci poznali, Ïe
sami padají do jámy, kterou kopali pro

146 (215-217)



Berquina. To je zaskoãilo a pfiem˘‰leli
jak z toho uniknout.

„Vté dobû kdosi po‰kodil sochu Pan-
ny Marie na rohu jedné ulice.“Celé mûs-
to bylo vzhÛru nohama. K místu se
sbûhly celé zástupy; lidé nafiíkali, ze
v‰ech stran zaznívala lítost a rozhofiãe-
ní. Také krále se to hluboce dotklo.
MnichÛm se tak naskytla jedineãná pfií-
leÏitost k v˘padu proti Berquinovi;
hned jí vyuÏili a zaãali vykfiikovat: „To
jsou plody Berquinova uãení. Tohle lu-
terské spiknutí brzy zniãí v‰echno –
náboÏenství, zákony i samotn˘ trÛn.“
(Wylie, sv.13, kap. 9)

Znovu Berquina zatkli. Král odjel
z PafiíÏe, a mni‰i proto mohli jednat po-
dle svého. Postavili reformátora pfied
soud a vyfikli nad ním ortel smrti. Aby
král nemohl zasáhnout a osvobodit jej,
je‰tû téhoÏ dne rozsudek vykonali.Vpo-
ledne byl Berquin veden na popravi‰tû.
Na místû popravy se shromáÏdil obrov-
sk˘ zástup. Mnozí si s úÏasem a nevolí
uvûdomovali,Ïe odsouzen˘ patfií k nej-
lep‰í a nejstateãnûj‰í z francouzsk˘ch
‰lechtick˘ch rodin.Tváfie lidí v davu se
chmufiily rozhofiãením a zdû‰ením, po-
hrdáním, nenávistí. Jen jediná tváfi zÛ-
stala klidná:muãedník byl ve sv˘ch my‰-
lenkách daleko odtud, uvûdomoval si
jedinû pfiítomnost svého Pána.

Nev‰ímal si rozlámané káry,na které
ho vezli,nev‰ímal si zamraãen˘ch tváfií
sv˘ch katÛ,nebál se ani popravy.Po bo-
ku mu stál Pán, kter˘ zemfiel, ale Ïije
a bude Ïiv navûky,a má klíãe smrti a pek-
la. Z Berquinovy tváfie vyzafioval klid
a mír. Byl skvostnû obleãen – na sobû
mûl „sametov˘ plá‰È, kabát ze saténu
a dama‰ku a zlatem pro‰ívané punão-

chy“ (D’Aubigné, Dûjiny reformace
v Evropû v dobû Kalvínovû, sv. 2, kap.
16). Dosvûdãí svou víru pfied Králem
králÛ a pfied cel˘m vesmírem, proto
ani náznak smutku nesmí zkalit jeho
radost.

KdyÏ prÛvod pomalu projíÏdûl pfie-
plnûn˘mi ulicemi, lidé s údivem sledo-
vali, jak˘ zvlá‰tní klid, radost a vûdomí
vítûzství vyzafiuje z jeho tváfie i proje-
vÛ. ¤íkali si: „Vypadá jako nûkdo, kdo
sedí v chrámû a pfiem˘‰lí o svat˘ch vû-
cech.“ (Wylie, sv.13, kap. 9)

KdyÏ pfiijeli aÏ k hranici, pokusil se
Berquin fiíci lidu nûkolik slov. Mni‰i ho
v‰ak chtûli pfiehlu‰it,protoÏe se obáva-
li následkÛ.Zaãali proto hluãet a vojáci
se pfiidali je‰tû s fiinãením zbraní.Tímto
jednáním v roce 1529 dala nejvy‰‰í cír-
kevní moc PafiíÏe „obyvatelstvu, které
bude Ïít v roce 1793, hanebn˘ pfiíklad
jak umlãet na popravi‰ti poslední slova
umírajícího“ (Wylie, sv.13, kap. 9).

Berquin byl u‰krcen a jeho tûlo spále-
no.PfiestoÏe zpráva o jeho smrti zarmou-
tila pfiíznivce reformace v celé Francii,
jeho pfiíklad nebyl zbyteãn˘. „Také my
jsme pfiipraveni,“fiíkali stoupenci prav-
dy, „podstoupit smrt s radostí, s pohle-
dem upfien˘m na Ïivot,kter˘ nás ãeká.“
(D’Aubigné,Dûjiny reformace v Evropû
v dobû Kalvínovû, sv. 2, kap. 6)

Bûhem pronásledování v Meaux by-
lo uãitelÛm reformovaného vyznání
odebráno povolení kázat,a museli pro-
to pfiijmout jiná zamûstnání: Lefévre
ode‰el po ãase do Nûmecka. Farel se
vrátil do svého rodného mûsta ve v˘-
chodní Francii, aby ‰ífiil evangelium
v kraji svého dûtství. Zprávy o tom, co
se stalo v Meaux, se donesly i tam,
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a pravda, kterou tak odváÏnû hlásal,
nacházela i zde své posluchaãe.Nepfiá-
telé ov‰em brzy poÏádali úfiady,aby ho
umlãely, a Farel byl vykázán z mûsta.
A jelikoÏ pak uÏ nemohl pÛsobit ve-
fiejnû,chodil po vesnicích a uãil lidi v je-
jich soukromí nebo na loukách a sám
se skr˘val v lesích a v jeskyních, které
b˘valy místem jeho dûtsk˘ch her. BÛh
ho pfiipravoval pro vût‰í zkou‰ky. Jak
sám napsal: „Zkou‰ky, perzekuce a sa-
tanovy útoky, na které jsem byl pfie-
dem upozornûn, se skuteãnû dostavi-
ly, a byly krutûj‰í, neÏ jsem dokázal
snést. Av‰ak BÛh je mÛj Otec a vÏdyc-
ky mi dá tolik síly, kolik potfiebuji.“
(D’Aubigné,Dûjiny reformace ‰estnác-
tého století, sv.12, kap. 9)

Podobnû jako v dobû apo‰tolÛ,i nyní
bylo pronásledování evangeliu „spí‰e ku
prospûchu“ (Fp 1,12). Ti, kdo byli vy-
hnáni z PafiíÏe a z Meaux, „zaãali kázat
evangelium v‰ude,kam pfii‰li“ (Sk 8,4).
A tak si pravda na‰la cestu do mnoha
zapadl˘ch konãin Francie.

JAN KALVÍN

BÛh i nadále pfiipravoval pracovníky,
ktefií mûli ‰ífiit jeho poselství. V jedné
pafiíÏské ‰kole tehdy studoval tich˘,pfie-
m˘‰liv˘ mladík, kter˘ vynikal inteligen-
cí a bystrostí úsudku, mravní ãistotou
a bezúhonností. Byl také velice horliv˘
v náboÏensk˘ch vûcech. Díky své píli
a nadání se brzy stal chloubou celé ‰ko-
ly a v‰eobecnû se oãekávalo, Ïe Jan Kal-
vín se stane jedním z nejschopnûj‰ích
a nejváÏenûj‰ích obhájcÛ církve.Nicmé-
nû „paprsek BoÏího svûtla“ pronikl i za
hradby filozofické scholastiky a povûr,

které Kalvína obklopovaly. Zprávy o no-
vém uãení ho zprvu vydûsily; vÛbec ne-
pochyboval, Ïe kacífii zaslouÏí smrt na
hranici.Náhodné setkání s kacífistvím ho
v‰ak pfiimûlo zmûfiit sílu fiímské teologie
s protestantsk˘m uãením.

V PafiíÏi Ïil jeden z Kalvínov˘ch bra-
trancÛ,kter˘ se pfiidal k reformátorÛm.
Kalvín s ním ãasto diskutoval o otázkách
vzru‰ujících kfiesÈanstvo. Olivetan, kte-
r˘ pfiijal protestantismus,tvrdil:„Existu-
jí pouze dva druhy náboÏenství. První
skupinu tvofií náboÏenství vymy‰lená
ãlovûkem; podle nich se ãlovûk mÛÏe
zachránit sám pomocí obfiadÛ a do-
br˘ch skutkÛ. Ve druhé skupinû je je-
diné náboÏenství – zjevené v Bibli –,
které vede ãlovûka, aby spasení hledal
pouze v nezaslouÏené BoÏí milosti.“

Kalvín na to zareagoval slovy: „Ne-
chci Ïádné z tv˘ch nov˘ch uãení, mys-
lí‰ si, Ïe jsem Ïil cel˘ Ïivot v bludu?“
(Wylie, sv.13, kap. 7)

V hlavû se mu v‰ak zaãaly rojit my‰-
lenky,kter˘ch se nedokázal zbavit.KdyÏ
zÛstal v pokoji sám, musel pfiem˘‰let
o tom, co mu fiíkal bratranec. Vûdomí
hfiíchu ho svazovalo. Pfiedstavoval si, jak
stojí bez pfiímluvce pfied svat˘m a spra-
vedliv˘m Soudcem. Pfiímluvy svat˘ch,
dobré skutky ani církevní obfiady ne-
mohly odãinit hfiích. Pfied sebou vidûl
jen „tmu vûãného zoufalství“. Marnû se
mu snaÏili pomoci uãitelé teologie,mar-
ná byla i zpovûì a pokání, jeÏ nemohly
smífiit jeho du‰i s Bohem.

V dobû, kdy takto vnitfinû bez úspû-
chu zápasil, dostal se jednoho dne ná-
hodnû na vefiejné prostranství, kde se
stal svûdkem upálení kacífie. Velice ho
pfiekvapil v˘raz pokoje,kter˘ bylo moÏ-
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no vyãíst ve tváfii muãedníka.Ve smrtel-
ném utrpení a v dûsivém podruãí cír-
kevní klatby projevoval víru a odvahu.
Mlad˘ student ji bolestnû srovnával
s temnou beznadûjí vlastního Ïivota,jeÏ
na nûj doléhala i pfiesto, Ïe co nejpfiís-
nûji poslouchal církev. Vûdûl, Ïe kacífii
odvozují svou víru z Bible, a rozhodl
se, Ïe ji bude studovat, aby odhalil ta-
jemství jejich radosti.

KdyÏ pak v Bibli na‰el Krista, zvolal:
„Otãe,Kristova obûÈ usmifiuje tvÛj hnûv.
Jeho krev sm˘vá mou neãistotu. Jeho
kfiíÏ snímá moje hfiíchy. Jeho smrt odãi-
nila moji vinu.Vymysleli jsme si mnoho
zbyteãn˘ch po‰etilostí, ty jsi v‰ak pfiede
mne postavil své slovo jako pochodeÀ
a dot˘ká‰ se mého srdce,abych mohl od-
mítnout v‰echny zásluhy kromû zásluh
JeÏí‰e Krista.“ (Martyn,díl 3,kap.13)

Kalvín se pfiipravoval na dráhu knû-
ze.UÏ ve dvanácti letech byl ustanoven
kaplanem malého kostela a biskup mu
ostfiíhal hlavu podle církevních pfied-
pisÛ. Nebyl vysvûcen, ani neplnil po-
vinnosti knûze, poãítali ho v‰ak k du-
chovenstvu, mûl oficiální titul a dostá-
val plat.

ProtoÏe cítil, Ïe se nemÛÏe stát knû-
zem, vûnoval se nûjak˘ ãas studiu práv;
i odtud v‰ak ode‰el a rozhodl se zasvûtit
svÛj Ïivot evangeliu.Váhal ale, zda se má
stát uãitelem. Byl pfiirozenû plach˘
a ost˘chav˘ a tíÏil ho pocit odpovûdnos-
ti, spojen˘ s tímto povoláním. Navíc se
chtûl dále vûnovat studiu. Nakonec v‰ak
dal na naléhání sv˘ch pfiátel. Prohlásil:
„Je podivuhodné, Ïe ãlovûk tak nízkého
pÛvodu mÛÏe b˘t pov˘‰en do tak vyso-
kého postavení.“ (Wylie, sv.13,kap.9)

Kalvín zaãal své dílo ti‰e a nevzru-
‰enû – jeho slova pÛsobila jako rosa
osvûÏující zemi.Ode‰el z PafiíÏe a usadil
se v malém mûstû,které chránila knûÏ-
na Markéta. Ta si oblíbila evangelium
a poskytovala ochranu i jeho uãední-
kÛm. Kalvín byl tehdy mlad˘ muÏ, mûl
skromné a laskavé vystupování. Své
pÛsobení zaãal tím, Ïe nav‰tûvoval lidi
v jejich domovech. KdyÏ se kolem nû-
ho shromáÏdila celá rodina, ãetl jim
z Bible a vysvûtloval pravdu o spasení.
Lidé, ktefií sly‰eli toto poselství, je pfie-
dávali dal‰ím, a tak zanedlouho roz‰ífiil
své pÛsobení z mûsta do okolních mûs-
teãek a vesnic. Nav‰tûvoval zámky
i chudé chaloupky, a budoval základy
pro sbory, které pozdûji mûly vydat
svûdectví o pravdû.

Po nûkolika mûsících se vrátil do
PafiíÏe. Mezi uãenci to nezvykle vfielo.
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Studium star˘ch jazykÛ je pfiivedlo
k Bibli,a mnozí,na které její pravdy do-
sud nezapÛsobily,o nich vá‰nivû disku-
tovali a dokonce se pfieli se stoupenci
fiímské církve. Kalvín by sice dokázal
dobfie vést teologické spory, mûl v‰ak
splnit vy‰‰í poslání neÏ se úãastnit hluã-
n˘ch rozprav uãencÛ. Mysl lidí byla
probuzena a nastal ãas,kdy jim mûl nû-
kdo ukázat pravdu. A tak zatímco na
univerzitách znûly ru‰né teologické roz-
pravy,chodil Kalvín dÛm od domu,ote-
víral s lidmi Bibli a vyprávûl jim o ukfii-
Ïovaném Kristu.

EVANGELIUM
NA KRÁLOVSKÉM DVO¤E

BoÏí prozfietelnost dala PafiíÏi dal‰í pfií-
leÏitost k pfiijetí evangelia. Lefévrovo
a Farelovo volání lidé odmítli,nyní v‰ak
mûli poselství znovu vyslechnout pfií-
slu‰níci v‰ech spoleãensk˘ch vrstev.
Král se je‰tû nepostavil plnû na stranu
¤íma – proti reformaci; bránila mu
v tom urãitá politická hlediska. Marké-
ta zase nepfiestávala doufat, Ïe ve Fran-
cii zvítûzí protestantismus. Rozhodla,
Ïe v PafiíÏi bude hlásáno reformované
kfiesÈanství. V dobû královy nepfiítom-
nosti pfiikázala evangelickému knûzi,
aby kázal v pafiíÏsk˘ch kostelech. Pro-
toÏe to ale katoliãtí hodnostáfii zakáza-
li, dala knûÏna k dispozici palác. Jednu
z místností v paláci nechala upravit na
kapli a oznámila,Ïe kaÏd˘ den v urãenou
hodinu se zde bude konat kázání a Ïe
jsou zváni lidé v‰ech stavÛ.Na bohosluÏ-
by pfiicházely celé zástupy – lidé se shro-
maÏìovali nejen v kapli,ale zaplnili i pfii-
lehlé prostory. Dennû pfiicházely tisíce

posluchaãÛ – ‰lechtici, státníci, právní-
ci, obchodníci a fiemeslníci.Král, místo
aby tato shromáÏdûní zakázal, nafiídil,
aby pro nû byly v PafiíÏi vyhrazeny dva
kostely. Je‰tû nikdy nebylo mûsto tak vy-
burcováno BoÏím slovem. Zdálo se, Ïe
na obyvatelstvo pÛsobí BoÏí Duch.Opil-
ství,prostopá‰nosti,fievnivost a zahálku
nahradila stfiídmost, cudnost, pofiádek
a píle.

Církevní vrchnost v‰ak nelenila.Pro-
toÏe král nemûl v úmyslu jakkoli zasa-
hovat proti konání bohosluÏeb, obráti-
li se církevní hodnostáfii na lid. V‰emi
prostfiedky se snaÏili vyvolat strach,pfied-
sudky a fanatismus nevûdom˘ch a po-
vûrãiv˘ch davÛ.PafiíÏ – stejnû jako kdy-
si Jeruzalém – slepû poslouchala pfied-
stavitele církve a „nepoznala, co vede
ku pokoji“. Dva roky bylo v hlavním
mûstû hlásáno BoÏí slovo,a tfiebaÏe mno-
ho lidí evangelium pfiijalo,vût‰ina je od-
mítla.Franti‰ek usiloval o náboÏenskou
sná‰enlivost,jen aby tím poslouÏil vlast-
ním zámûrÛm,a katolíkÛm se podafiilo
získat opût pfievahu. Kostely byly zno-
vu zavfieny a znovu vzplály hranice.

Kalvín se v té dobû v PafiíÏi pfiipra-
voval na své budoucí pÛsobení – studo-
val, pfiem˘‰lel, modlil se, ale také dále
‰ífiil evangelium. Nakonec v‰ak na nûj
padlo podezfiení a úfiady rozhodly o je-
ho upálení.Domníval se, Ïe je v ústraní
a Ïe mu nehrozí Ïádné nebezpeãí.Opak
byl v‰ak pravdou – znenadání pfiibûhli
do jeho bytu pfiátelé se zprávou,Ïe stráÏ-
níci jsou jiÏ na cestû a hrozí mu zatãení.
V tom okamÏiku se ozvalo bouchání
na domovní dvefie.Teì uÏ ‰lo o vtefiiny.
Zatímco nûktefií pfiátelé zdrÏeli stráÏní-
ky u dvefií, jiní mu pomohli dostat se
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z domu oknem.Kalvín pak rychle zmi-
zel na pfiedmûstí,kde na‰el úkryt v dom-
ku dûlníka, kter˘ pfiijal reformaci; pfie-
vlékl se do ‰atÛ svého hostitele a s mo-
tykou na rameni zamífiil na jih.Útoãi‰tû
na‰el znovu na Markétinû panství (D’Au-
bigné,Dûjiny reformace v Evropû v do-
bû Kalvínovû, sv. 2, kap. 30).

Pod ochranou vlivn˘ch pfiátel tam
strávil nûkolik mûsícÛ a znovu mûl moÏ-
nost vûnovat se studiu.Pfiitom se ale trva-
le zaobíral my‰lenkami na evangelizaci
Francie.Vneãinnosti ostatnû dlouho ne-
vydrÏel – jakmile rozruch trochu utichl,
na‰el si nové pÛsobi‰tû – tentokrát v Poi-
tiers,kde byla univerzita a kde se nové
názory jiÏ setkaly s pfiíznivou odezvou;
tamûj‰í obyvatelé ochotnû a rádi naslou-
chali evangeliu.Kázání se v‰ak nekona-
la na vefiejnosti – „slovo vûãného Ïivo-
ta“ otevíral Kalvín sv˘m posluchaãÛm
v domû vysokého mûstského hodnos-
táfie nebo ve vefiejn˘ch zahradách.KdyÏ
se poãet posluchaãÛ rozrostl,do‰li k ná-
zoru,Ïe bude bezpeãnûj‰í scházet se za
mûstem. ShromáÏdûní se konala v jes-
kyni, do níÏ se vcházelo z hlubokého,
úzkého prÛsmyku, zakrytého stromy
a pfievisl˘mi skalními v˘ãnûlky. Lidé
se shromaÏìovali postupnû,po mal˘ch
skupinách,které odcházely z mûsta rÛz-
n˘mi cestami. Na tomto odlehlém mís-
tû Kalvín nahlas pfiedãítal Bibli a pak ji

vykládal. Zde také francouz‰tí protes-
tanté poprvé slavili veãefii Pánû. Tento
mal˘ sbor vyslal rovnûÏ nûkolik vûr-
n˘ch evangelistÛ.

Kalvín se do PafiíÏe vrátil je‰tû jednou;
nedokázal se vzdát nadûje, Ïe Francie
jako národ pfiijme reformaci.Zjistil v‰ak,
Ïe pro svou ãinnost zde nebude mít
pfiíznivé podmínky – hlásat evangeli-
um znamenalo jít pfiímo na hranici.Pro-
to se nakonec rozhodl,Ïe odejde do Nû-
mecka. Jakmile opustil Francii, rozpou-
tala se proti protestantÛm ‰tvanice, jíÏ
by bezpochyby také padl za obûÈ, kdy-
by tam zÛstal.

Stoupenci reformace ve Francii usi-
lovali o to, aby jejich zemû drÏela krok
s Nûmeckem a ·v˘carskem, a proto se
rozhodli zasadit fiímsk˘m povûrám pád-
nou ránu,která by vyburcovala cel˘ ná-
rod.Tak byly jedné noci po celé Francii
vylepeny plakáty napadající m‰i.Tento
neuváÏen˘ ãin v‰ak nijak nepfiispûl k ‰í-
fiení evangelia, spí‰e naopak – pfiinesl
zhoubu nejen tûm, kdo plakáty vylepi-
li,ale i v‰em stoupencÛm reformace ve
Francii.Katolíci totiÏ získali to,po ãem
uÏ dlouho touÏili – záminku, aby moh-
li poÏadovat úplné vyhubení kacífiÛ ja-
ko agitátorÛ,ktefií ohroÏují bezpeãnost
trÛnu a mír v národû.

Kdosi také – aniÏ se pozdûji zjistilo,
zda byl pÛvodcem ãinu nûkdo z neroz-
váÏn˘ch stoupencÛ reformace, anebo
nûkdo z jejích lstiv˘ch odpÛrcÛ – pfii-
lepil jeden plakát na dvefie králova po-
koje. Panovník se zhrozil. Text na pla-
kátu velice hrub˘m zpÛsobem zneva-
Ïoval povûry, které lidé po celé vûky
ctili a uznávali. To byla bezpfiíkladná
troufalost – vnucovat králi tyto v˘vody.
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Nejdfiív ze sebe nedokázal vypravit ani
slovo – cel˘ se tfiásl vzteky.Pak vydal pfií-
kaz: „Zatknûte bez rozdílu v‰echny,kdo
jsou podezfielí z luterského kacífiství.
V‰echny je zniãím.“ (D’Aubigné, Dûji-
ny reformace v Evropû v dobû Kalvíno-
vû, sv.4,kap.10) Tak se král jednoznaã-
nû postavil na stranu ¤íma.

TAÎENÍ PROTI LUTERÁNÒM

V‰ichni luteráni v PafiíÏi mûli b˘t oka-
mÏitû zatãeni. Nejdfiíve zatkli jednoho
chudého fiemeslníka, pfiívrÏence refor-
mace,kter˘ obvykle vodil vûfiící na tajná
shromáÏdûní. Pod hrozbou okamÏitého
upálení v pfiípadû neposlu‰nosti mûl vo-
dit papeÏského povûfience po bytech pa-
fiíÏsk˘ch protestantÛ. Nejprve se hrÛzou
nad tímto podl˘m rozkazem zhroutil,
nakonec ale ze strachu souhlasil, Ïe své
bratry zradí.Vdoprovodu poãetného zá-
stupu lidí, spolu s knûÏími, nosiãi kadi-
dla, mnichy a vojáky, procházeli zrádce
a královsk˘ detektiv Morin pomalu a ti‰e
ulicemi mûsta.PrÛvod mûl b˘t okázal˘m
projevem úcty k „svátosti oltáfiní“, proje-
vem pokání za to, jak protestanté urazili
m‰i. Divadlo v‰ak mûlo zakr˘t prav˘ dÛ-
vod tohoto pomstychtivého aktu. KdyÏ
pfii‰li pfied dÛm, kde bydlel luterán, udû-
lal zrádce beze slova znamení.PrÛvod se
zastavil, do domu vstoupila stráÏ, vyvlek-
la celou rodinu ven a spoutala ji; pak se
hrozn˘ prÛvod vydal za dal‰í obûtí. „Ne-
vynechali jedin˘ dÛm,velk˘ ani mal˘,ne-
zapomnûli ani na kolej pafiíÏské univer-
zity... Díky Morinovi se roztfiáslo celé
mûsto... Nastala hrÛzovláda.“ (D’Aubig-
né, Dûjiny reformace v Evropû v dobû
Kalvínovû, sv.4,kap.10)

Zajatce ãekalo kruté muãení a smrt.
Podle zvlá‰tního nafiízení musely hrani-
ce hofiet jen mírn˘m plamenem, aby
odsouzenci trpûli co nejdéle.Ti v‰ak zÛ-
stali pevní a klidní a svou smrtí jenom
zpeãetili své vítûzství. Jejich nepfiátelé,
v bezmoci nad tím,Ïe se zajatci nic ne-
pohne,naproti tomu pochopili, Ïe vlast-
nû prohráli. „Ve v‰ech pafiíÏsk˘ch ãtvr-
tích stály ‰ibenice,kaÏd˘ den plály ohnû
hranic, postupné popravy mûly je‰tû
více ‰ífiit hrÛzu z kacífiství. Nakonec to
v‰ak prospûlo jen evangeliu.Celá PafiíÏ
mohla vidût, jaké muÏe vytváfií nové
uãení. Muãednick˘ kÛl se stal nejúãin-
nûj‰í kazatelnou.Klid a radost vyzafiují-
cí z tváfií odsouzen˘ch, kdyÏ kráãeli ...
na popravi‰tû,hrdinství, s jak˘m sná‰eli
Ïár plamenÛ, laskavost, s jakou odpou-
‰tûli uráÏky, promûnily v mnoha pfiípa-
dech hnûv v lítost,nenávist v lásku a v˘-
mluvnû promluvily ve prospûch evan-
gelia.“ (Wylie, sv.13, kap. 20)

KnûÏí,ve snaze udrÏovat v lidech hrÛ-
zu a dûs, roz‰ifiovali o protestantech ty
nejhor‰í pomluvy a obvinûní: „kacífii“
pr˘ pfiipravovali vyhlazení katolíkÛ,svr-
Ïení vlády a zavraÏdûní krále. Pro tato
obvinûní nemûli sebemen‰í dÛkaz, je-
jich tvrzení se v‰ak – jako neblahá
pfiedpovûì – pfiesto mûla jednou spl-
nit, i kdyÏ za zcela odli‰n˘ch okolností
a z úplnû opaãn˘ch pfiíãin. Krutosti,
které katolíci páchali na nevinn˘ch pro-
testantech, mûly v budoucnu pfiinést
odplatu.A jejich pfiedpovûì se o nûko-
lik staletí pozdûji skuteãnû splnila.Obû-
tí se vskutku stal král a vláda, ale i pod-
daní. Krutosti ov‰em i potom páchali
lidé nevûfiící a sami pfiívrÏenci papeÏ-
ství.A bylo to nikoli ‰ífiení, ale potlaão-
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vání protestantismu,co pfiineslo o tfii sta-
letí pozdûji ve Francii tyto pohromy.

Ve v‰ech vrstvách spoleãnosti zavlád-
lo podezírání, nedÛvûra a strach. Pfies
v‰eobecné vzru‰ení bylo zfiejmé, jak hlu-
boce zasáhlo Lutherovo uãení ty, kdo
dosáhli nejvy‰‰ího vzdûlání, mûli nej-
vût‰í vliv a projevili nej‰lechetnûj‰í cha-
rakter, protoÏe nejvy‰‰í funkce zÛstaly
najednou neobsazené.Odcházeli fieme-
slníci, tiskafii, uãenci, univerzitní profe-
sofii, spisovatelé i dvofiané. PafiíÏ opou-
‰tûly stovky lidí; dobrovolnû odcházeli
z rodné zemû a v mnoha pfiípadech tím
dali poprvé najevo, Ïe jsou stoupenci
reformace. PapeÏovi pfiívrÏenci se ne-
staãili divit, kdyÏ zjistili, kolik mezi se-
bou trpûli kacífiÛ, aniÏ to tu‰ili. Zlost si
pak vylévali na obûtech, které zÛstaly
v dosahu jejich moci.Vûzení se naplni-
la a zdálo se, Ïe vzduch ztmavl kou-
fiem hranic, zapálen˘ch pro vyznavaãe
evangelia.

Franti‰ek I. se proslavil podporou
velkého hnutí za obnovu vûdeckého
bádání, kter˘m se vyznaãoval zaãátek
‰estnáctého století. S oblibou shromaÏ-
ìoval u svého dvora vzdûlané muÏe ze
v‰ech zemí. ProtoÏe mûl rád vzdûla-
nost a pohrdal nevûdomostí a povûrãi-
vostí mnichÛ, reformaci do urãité míry
toleroval. Snaha zniãit kacífiství v‰ak
vedla tohoto pfiíznivce vzdûlanosti aÏ
k tomu, Ïe zakázal v celé Francii tisk
knih. Na pfiíkladu tohoto pracovníka
se ukazuje, Ïe intelektuální úroveÀ ne-
ochrání pfied náboÏenskou nesná‰enli-
vostí.

Francie se mûla vefiejnû a slavnostnû
zavázat, Ïe protestantismus zniãí. Knû-
Ïí poÏadovali, aby uráÏka nebes,zpÛso-

bená zesmû‰nûním m‰e,byla odãinûna
krví, a aby král v zájmu svého národa
tuto hrÛznou vûc vefiejnû schválil.

âAS HRÒZOVLÁDY

Urãili, Ïe hrÛzn˘ obfiad se bude konat
21. ledna 1535. V celém národu rozd-
m˘chali povûreãn˘ strach a fanatickou
nenávist. PafiíÏské ulice se zaplnily lid-
mi,ktefií pfii‰li ze v‰ech okolních krajÛ.
Obfiad mûl zaãít ráno okázal˘m prÛvo-
dem. „Domy, kolem nichÏ prÛvod pro-
cházel, zdobily smuteãní prapory a na
urãen˘ch místech stály oltáfie.“ Pfiede
dvefimi kaÏdého domu plála pochodeÀ
na poãest „svátosti“. PrÛvod se sefiadil
pfied svítáním u královského paláce.
„Vãele nesli prapory a kfiíÏe z nûkolika
farností, pak ‰li ve dvojicích mû‰Èané
s pochodnûmi“ a za nimi pfiíslu‰níci
ãtyfi mni‰sk˘ch fiádÛ ve sv˘ch hábitech.
Za nimi nesli velkou sbírku slavn˘ch
ostatkÛ a za ostatky jeli církevní hod-
nostáfii v purpurov˘ch rouchách,ozdo-
ben˘ch drah˘mi kameny. Byla to jedi-
neãná a úchvatná podívaná.

„Hostii nesl pafiíÏsk˘ biskup pod
nádhern˘m baldach˘nem, kter˘ drÏeli
ãtyfii ‰lechtici... Za hostií kráãel král...
Franti‰ek I.,na hlavû nemûl korunu,ani
nebyl obleãen˘ do královsk˘ch ‰atÛ.“
S „nepokrytou hlavou, s oãima sklope-
n˘ma k zemi, se zapálenou svící v ru-
ce“ kráãel král Francie „jako kajícník“
(Wylie, sv. 13, kap. 21). Pfied kaÏd˘m
oltáfiem se pokornû sklonil,ne za vlast-
ní hfiíchy ani za nevinnou krev, jíÏ si
poskvrnil ruce, ale za smrteln˘ hfiích
poddan˘ch,ktefií se opováÏili zavrhnout
m‰i. Za ním kráãela královna a ostatní
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hodnostáfii,vÏdy ve dvojici,kaÏd˘ se za-
pálenou svící.

Souãástí obfiadu byl také panovní-
kÛv projev k vysok˘m hodnostáfiÛm
království ve velkém sále biskupského
paláce.Vystoupil pfied nû se zarmouce-
nou tváfií a pohnut˘mi slovy nafiíkal
nad „zloãiny, rouháním,nad dnem Ïalu
a hanby“, kter˘ pfii‰el na národ.Vyzval
kaÏdého vûrného poddaného, aby po-
máhal vyhladit „mor kacífiství“, kter˘
hrozí Francii zkázou. Prohlásil: „JakoÏe
jsem, pánové, va‰ím králem, kdybych
vûdûl, Ïe jeden z m˘ch údÛ je poskvr-
nûn nebo nakaÏen touto hnusnou hni-
lobou, poÏádal bych vás, abyste jej uÈa-
li... Ba více, kdybych vidûl, Ïe jedno
z m˘ch dûtí je tím poskvrnûno, neu-
‰etfiil bych je... Sám bych se ho vzdal
a obûtoval bych ho Bohu.“ Slzy pfieru-
‰ily jeho projev. Celé shromáÏdûní na-
fiíkalo a jedním hlasem volalo: „Dáme
Ïivot za katolické náboÏenství!“ (D’Au-
bigné,Dûjiny reformace v Evropû v do-
bû Kalvínovû, sv. 4, kap.12)

Nad národem, kter˘ pohrdl „svût-
lem pravdy“, zavládla stra‰ná temnota.
Projevila se milost, „která pfiiná‰í spásu“
– Francie vidûla její moc a svatost,oby-
vatele oslovila její krása,mûsta i vesnice
osvítila její záfie, ale Francie ji odmítla
a dala pfiednost tmû pfied svûtlem. Od-
mítla nabízen˘ nebesk˘ dar,nazvala zlo
dobrem a dobro zlem, aÏ se stala obûtí
vlastního sebeklamu. PfiestoÏe se Fran-
couzi mohli domnívat, Ïe slouÏí Bohu,
kdyÏ pronásledují jeho lid,jejich upfiím-
nost ve zlu je nezbavila viny. Vûdomû
odmítli svûtlo, které je mohlo ochránit
pfied klamem, a zabránit, aby se nepo-
‰pinili krví nevinn˘ch lidí.

Slavnostní pfiísaha o vym˘cení kacífi-
ství se konala ve velké katedrále, v níÏ
o tfii sta let pozdûji nastolil na trÛn bo-
hyni rozumu národ,kter˘ zapomnûl na
Ïivého Boha. Pak se prÛvod znovu se-
fiadil a pfiedstavitelé Francie se dali do
díla, ke kterému se pfiísahou zavázali.
„V krátk˘ch vzdálenostech od sebe by-
ly postaveny hranice,na nichÏ mûli b˘t
zaÏiva upáleni protestanté. Hranice
mûly b˘t zapalovány v okamÏiku, kdy
se pfiiblíÏí král s prÛvodem, aby pfii-
hlíÏel popravû.“ (Wylie, sv.13, kap. 21)
Utrpení tûchto svûdkÛ JeÏí‰e Krista se
nedá ani vylíãit. Obûti v‰ak nezakolísa-
ly. KdyÏ byl vyzván jeden z muãední-
kÛ, aby odvolal, odpovûdûl: „Vûfiím jen
tomu, co dfiíve hlásali proroci a apo‰-
tolové a ãemu vûfiili v‰ichni svatí. Má
víra je zakotvena v Bohu a odolá v‰em
pekeln˘m mocnostem.“ (D’Aubigné,
Dûjiny reformace v Evropû v dobû Kal-
vínovû, sv. 4, kap.12)

Znovu a znovu se prÛvod zastavo-
val na místech, kde v mukách umírali
protestanté. KdyÏ dorazil zpátky ke
královskému paláci,dav se roze‰el,král
a preláti se odebrali do sv˘ch komnat
spokojeni s tím,co se toho dne odehrá-
lo. Ubezpeãovali se navzájem, Ïe zapo-
ãaté dílo bude pokraãovat aÏ do úplné-
ho vykofienûní kacífiství.

Evangelium pokoje, které Francie
odmítla, bude vykofienûno, pfiinese to
v‰ak stra‰livé následky. 21. ledna 1793,
dvû stû padesát osm let poté, co Fran-
cie zaãala pronásledovat stoupence re-
formace, procházel ulicemi PafiíÏe jin˘
prÛvod se zcela jin˘m zámûrem.„Hlav-
ní postavou byl opût král.Znovu nastala
vfiava a znovu se oz˘valy v˘kfiiky – i ny-
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ní bylo sly‰et volání po dal‰ích obûtech.
Znovu byly postaveny ãerné ‰ibenice
a znovu den skonãil hrozn˘mi popra-
vami. Ludvík XVI. se rval se sv˘mi vûz-
niteli a katy. Násilím ho dovlekli ke ‰pal-
ku a pfiinutili pokleknout; pak dopadla
sekera a jeho hlava se skutálela na pó-
dium.“(Wylie,sv.13,kap.21) Král nebyl
jedinou obûtí,nedaleko od jeho popra-
vi‰tû zemfielo v ãase hrÛzovlády pod gi-
lotinou dva tisíce osm set lidí.

Reformace otevfiela svûtu Bibli, roz-
peãetila pfiedpisy BoÏího zákona a uká-
zala, jaké poÏadavky klade na svûdomí
ãlovûka.Nekoneãná láska odhalila lidem
BoÏí zákony a zásady. BÛh radil: „Bedli-
vû je dodrÏujte.To bude va‰e moudrost
a rozumnost pfied zraky kaÏdého jiné-
ho lidu. KdyÏ usly‰í v‰echna tato nafií-
zení, fieknou: Jak moudr˘ a rozumn˘
lid je tento velik˘ národ.“(Dt 4,6) Fran-
cie odmítla BoÏí dar, a tím zasela símû
anarchie a sebezniãení. Jako nevyhnu-
teln˘ následek pfii‰la revoluce a hrÛzo-
vláda.

FAREL VE ·V¯CARSKU

Je‰tû pfiedtím, neÏ plakáty proti m‰i
vyvolaly pronásledování, musel odváÏ-
n˘ Farel uprchnout ze své rodné ze-
mû.Ode‰el do ·v˘carska,kde podpofiil
Zwingliho v jeho práci a pomohl refor-
maci k tomu,aby si získala oblibu.Pfies-
toÏe dal‰í léta strávil ve ·v˘carsku, i na-
dále rozhodujícím zpÛsobem ovlivÀoval
reformaãní hnutí ve Francii.V prvních
letech vyhnanství usiloval o ‰ífiení evan-
gelia ve své rodné zemi – ãasto kázal
sv˘m krajanÛm Ïijícím blízko hranic,ne-
únavnû sledoval dûní ve Francii, radil

a povzbuzoval. Spolu s dal‰ími exulanty
pfieloÏil spisy nûmeck˘ch reformátorÛ
do francouz‰tiny a nechal je vytisknout
ve velk˘ch nákladech podobnû jako
francouzsk˘ pfieklad Bible. Kolportéfii
roznesli tyto knihy po celé Francii. Je-
likoÏ je dostali za velmi nízké ceny,zisk
z prodeje jim umoÏÀoval pokraãovat
v práci.

Své pÛsobení ve ·v˘carsku zahájil
Farel skromnû:v odlehlé farnosti pÛso-
bil jako uãitel.Uãil dûti obvykl˘m pfied-
mûtÛm, pfiitom je v‰ak opatrnû sezna-
moval i s pravdami Bible a doufal, Ïe
prostfiednictvím dûtí naváÏe styk s ro-
diãi.Nûktefií uvûfiili, ale knûÏí okamÏitû
zasáhli,aby Farelovo úsilí zmafiili.Zbur-
covali povûrãiv˘ venkovsk˘ lid, aby se
postavil proti Farelovi. Tvrdili, Ïe „to
nemÛÏe b˘t Kristovo evangelium, pro-
toÏe jeho hlásání nepfiiná‰í pokoj, ale
válku.“ (Wylie, sv.14, kap. 3) Podobnû
jako první uãedníci, kdyÏ byli proná-
sledováni v jednom mûstû, ode‰el i Fa-
rel do jiného mûsta. Chodil pû‰ky od
vesnice k vesnici, od mûsta k mûstu,
sná‰el hlad, zimu a únavu, neustále byl
v ohroÏení Ïivota. Kázal na trÏi‰tích,
v kostelích,nûkdy i z kazatelen chrámÛ.
Nûkdy na‰el kostel prázdn˘,bez poslu-
chaãÛ, nûkdy bylo jeho kázání pfieru-
‰ováno v˘kfiiky a posmû‰ky. Nûkdy byl
dokonce násilím odveden z kazatelny.
Nejednou ho pfiepadla lÛza a zbila ho
témûfi k smrti.Ve svém úsilí v‰ak nepo-
levil – i pfies nepfiízeÀ a odmítání se
vÏdy dokázal vzchopit a dál pokraão-
val v ‰ífiení evangelia. Postupnû byl ta-
ké svûdkem toho, jak mûsta a mûsteã-
ka, která byla dfiíve ba‰tou papeÏství,
jedno po druhém otevírají své brány
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evangeliu. Malá farnost, kde zahájil své
pÛsobení, pfiijala brzy reformovanou
víru;také mûsta Murten a Neuch^̂atel se
zfiekla fiímsk˘ch obfiadÛ a odstranila ze
sv˘ch kostelÛ modlosluÏebné sochy
a obrazy.

PROTESTANTISMUS V ÎENEVù

Farel dlouho touÏil po tom,aby se evan-
gelium roz‰ífiilo i v Îenevû, která by se
pak mohla stát stfiediskem reformace
pro Francii, ·v˘carsko a Itálii. Nejprve
se mu podafiilo získat mnoho okolních
mûst a vesnic a pak se spolu s jedním
spolupracovníkem vydal do Îenevy.
Zde mu v‰ak dovolili pfiednést pouze
dvû kázání. KnûÏí, ktefií marnû usilova-
li o to, aby byl odsouzen státními úfia-
dy, ho pozvali pfied církevní radu, na
kterou si pfiinesli zbranû ukryté pod
kabáty.Byli odhodláni pfiipravit ho o Ïi-
vot.Pfied vchodem do sínû se shromáÏ-
dil rozvá‰nûn˘ dav s klacky a meãi,kte-
r˘ byl pfiipraven Farela zabít, kdyby se
mu podafiilo uniknout z rady.Zachránila
ho pfiítomnost státních úfiedníkÛ a vojá-
kÛ. Druhého dne ãasnû ráno ho spolu
s jeho spoleãníkem pfievezli na druhou
stranu jezera na bezpeãné místo. Tak
skonãil jeho první pokus evangelizo-
vat Îenevu.

Dal‰ím,kdo se pokou‰el o ‰ífiení pro-
testantismu v Îenevû, byl mlad˘ muÏ
jménem Froment. Byl velice skromn˘
a nenápadn˘, a to do té míry, Ïe i pfiá-
telé reformace s ním jednali chladnû.
Jak tenhle nezku‰en˘ mladík mÛÏe
zvládnout nástrahy, pfied kter˘mi mu-
sel utéct i siln˘ a odváÏn˘ Farel? „Ne
mocí ani silou, n˘brÏ m˘m duchem,

praví Hospodin.“ (Za 4,6) „Co je slabé,
vyvolil BÛh, aby zahanbil silné.“ „Ne-
boÈ bláznovství BoÏí je moudfiej‰í neÏ
lidé a slabost BoÏí je silnûj‰í neÏ lidé.“
(1 K 1,27.25)

Froment zaãal pracovat jako uãitel.
Pravdy,se kter˘mi seznamoval své Ïáky
ve ‰kole,opakovaly pak dûti doma.Ne-
trvalo dlouho a do ‰koly zaãali pfiichá-
zet i rodiãe, ktefií si chtûli poslechnout
v˘klad Bible. ·kolní tfiídu tak zakrátko
zaplnili pozorní posluchaãi. Froment
také zdarma rozdával v˘tisky Nového
zákona i rÛzné traktáty. Mnohé tiskovi-
ny se pak dostaly i k dal‰ím zájemcÛm,
ktefií nemûli odvahu pfiijít si poslech-
nout nové uãení osobnû.Po ãase musel
utéct i Froment,pravdy,kter˘m uãil,v‰ak
pfiesto staãily v myslích lidí zakofienit.
Tak se reformace ‰ífiila i nadále.Po ãase
se kazatelé vrátili a nakonec v Îenevû
zavedli protestantské bohosluÏby.

KdyÏ do bran Îenevy po dlouhém
putování a mnoha útrapách vstoupil
Kalvín, mûsto se uÏ pfiihlásilo k refor-
maci. Vracel se právû z poslední ná-
v‰tûvy svého rodi‰tû do Basileje; kdyÏ
ale zjistil,Ïe pfiímá cesta je obsazena voj-
sky Karla V., byl nucen jít oklikou pfies
Îenevu.

Farel v této náv‰tûvû rozpoznal BoÏí
vÛli. Îeneva sice pfiijala reformaci, ale
bylo tfieba vykonat je‰tû mnoho práce.
Lidé se k Bohu obracejí jako jednotliv-
ci, nikoli jako skupiny. Proces obnovy
mÛÏe uskuteãnit v srdcích a svûdomí
lidí Duch svat˘, nikoli úfiední rozhod-
nutí.Obyvatelé Îenevy sice odmítli nad-
vládu ¤íma, nebyli v‰ak uÏ tak ochotni
vzdát se nepravostí,které kvetly za jeho
vlády. Zavést skuteãné zásady evange-
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Rozdûlení stfiední Evropy podle vyznání (kolem roku 1580).
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lia a pfiipravit lidi, aby plnili poslání, ke
kterému je povolala prozfietelnost, to
nebyl snadn˘ úkol.

Farel si byl jist˘,Ïe v Kalvínovi na‰el
ãlovûka,se kter˘m mÛÏe spolupracovat
pfii realizaci tohoto úkolu.Vyzval proto
mladého evangelistu, aby v Îenevû zÛ-
stal a pracoval.To Kalvína vydûsilo – byl
ost˘chav˘ a miloval klid; a taky se bál
prudk˘ch a nezávisl˘ch ÎenevanÛ.Mûl
kfiehké zdraví a rád se vûnoval studiu,
proto vyhledával spí‰e samotu.Vûfiil,Ïe
reformaci nejlépe poslouÏí sv˘m pe-
rem,a proto touÏil po tichém místû,od-
kud by prostfiednictvím tisku mohl uãit
a budovat sbory. Farelovu slavnostní
v˘zvu v‰ak povaÏoval za BoÏí povolání,
proto se neodváÏil odmítnout. Jak sám
prohlásil, mûl pocit, „jako by se z nebe
vztáhla BoÏí ruka,aby ho uchopila a po-
stavila neodvolatelnû na místo, odkud
chtûl odejít“ (D’Aubigné, Dûjiny refor-
mace v Evropû v dobû Kalvínovû, sv.9,
kap.17).

V té dobû se reformace dostala do
ohroÏení. PapeÏ hfiímal proti Îenevû
klatbami a velké národy vyhroÏovaly,
Ïe ji zniãí. Jak mohlo malé mûsto odo-
lat náporu síly,která si uÏ podrobila ne-
jednoho z králÛ a císafiÛ? Jak se mohlo
bránit proti armádû mocn˘ch dobyva-
telÛ?

JEZUITÉ A INKVIZICE

I v ostatním kfiesÈanském svûtû ohroÏo-
vali reformaci mocní nepfiátelé. První
úspûchy mûla uÏ reformace za sebou
a ¤ím nyní znovu sbíral síly, aby podni-
kl dal‰í kroky k jejímu zniãení.Vté dobû
byl zaloÏen jezuitsk˘ fiád – siln˘ a bez-

ohledn˘ obhájce papeÏství. Odfiíznuti
od v‰ech pozemsk˘ch svazkÛ a lidsk˘ch
zájmÛ,zbaveni pfiirozen˘ch citÛ,s doko-
nale umlãen˘m rozumem a svûdomím,
neznali jezuité Ïádnou vládu,Ïádn˘ sva-
zek – kromû vlády svého fiádu; neznali
jinou povinnost kromû povinnosti roz‰i-
fiovat jeho moc (viz Dodatek ã.20).Kris-
tovo evangelium dalo vûfiícím sílu, tak-
Ïe dokázali pfiekonat ãetná nebezpeãí
i nejrÛznûj‰í tûÏkosti: nebáli se zimy,
hladu, strádání, ani hofiících hranic, vû-
zení a muãení;tak mohli dál ‰ífiit pravdu.
Aby pfiekonali tyto síly, vyzbrojili jezui-
té své pfiívrÏence fanatismem,kter˘ jim
umoÏnil obstát v nebezpeãí a „namífiit“
proti Kristovu evangeliu v‰echny zbra-
nû klamu a podvodu. Ne‰títili se sebe-
vût‰ího zloãinu, pouÏívali nejpodlej‰í
klamy, jejich podlost a schopnost pfie-
tváfiky jako by neznaly hranic. Slibovali
sice vûãnou chudobu a pokoru,cílevû-
domû v‰ak usilovali o bohatství a moc.
Plnû se oddali svému hlavnímu zámû-
ru:zlikvidovat protestantismus a znovu
nastolit papeÏskou vládu.

âlenové fiádu se navenek chovali
jako svatí – nav‰tûvovali vûznice a ne-
mocnice, slouÏili nemocn˘m a chud˘m,
pfiedstírali, Ïe se zfiekli svûta a nosí sva-
té jméno Pána JeÏí‰e, kter˘ chodil po
svûtû,aby konal dobro.Pod bezvadn˘m
zevnûj‰kem se v‰ak ãasto skr˘valy ty
nejzrÛdnûj‰í úmysly; hlavní zásada fiá-
du znûla:„Úãel svûtí prostfiedky.“Podle
této zásady povaÏovali lÏi, krádeÏe, kfii-
vopfiíseÏnictví a vraÏdy nejen za pfií-
pustné a omluvitelné,ale pfiímo za hod-
né doporuãení,pokud slouÏily zájmÛm
církve.RÛznû maskovaní jezuité se vkrá-
dali do státních úfiadÛ,stávali se poradci
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králÛ a usmûrÀovali politická rozhod-
nutí. Stávali se sluhy,aby mohli sledovat
jednání sv˘ch pánÛ; zfiizovali lycea pro
syny kníÏat a ‰lechticÛ a ‰koly pro pro-
st˘ lid; nutili dûti protestantsk˘ch rodi-
ãÛ úãastnit se fiímskokatolick˘ch obfia-
dÛ. Vnûj‰í okázalost a pfiepych fiímské
bohosluÏby mûly zmást mysl lidí,oslnit
a zaujmout jejich pfiedstavivost. A tak
se stávalo,Ïe synové zrazovali svobodu,
o niÏ bojovali a pro niÏ krváceli jejich
otcové. Jezuitsk˘ fiád se rychle roz‰ífiil
po celé Evropû a v‰ude,kam jeho ãleno-
vé pfii‰li, znovu oÏil vliv papeÏství.

Pro posílení vlivu a moci jezuitÛ vy-
dal papeÏ bulu, jíÏ obnovil inkvizici
(viz Dodatek ã.21).Tento hrozn˘ soud
sice vzbuzoval v‰eobecn˘ odpor, a to
i v katolick˘ch zemích, v tajn˘ch Ïaláfi-
ních kobkách se v‰ak pfiesto znovu
mûly odehrát hrÛzné scény – v˘jevy tak
dûsivé, Ïe jen stûÏí mohly snést denní
svûtlo. V mnoha zemích jezuité popra-
vili nebo pfiinutili odejít do exilu tisíce
lidí.Obvykle to byl v˘kvût národa – ry-
zí a u‰lechtilí lidé: vzdûlanci, nadaní
umûlci a zruãní fiemeslníci,zboÏní a vûr-
ní kazatelé; pilní obãané, ktefií milovali
svou zemi.

Takov˘mi prostfiedky se ¤ím snaÏil
utlumit svûtlo reformace,vzít lidem Bib-
li, aby znovu nastolil nevûdomost a po-
vûrãivost doby temna.Díky BoÏímu po-
Ïehnání a pÛsobení charakterovû vyni-
kajících muÏÛ, ktefií pokraãovali v díle
„odstartovaném“ Lutherem, v‰ak pro-
testantismus nezanikl. Za svou sílu ne-
vdûãil pfiízni kníÏat ani jejich zbraním;
jeho oporami se staly ty nejmen‰í a nej-
skromnûj‰í zemû a nejménû mocné ná-

rody.Byla to malá Îeneva mezi mocn˘mi
nepfiáteli usilujícími o její zniãení, Ho-
landsko na bfiezích Severního mofie,kte-
ré bojovalo proti tyranii ·panûlska,teh-
dy nejvût‰ího a nejbohat‰ího království,
ponuré a chudé ·védsko, které získalo
vítûzství pro reformaci.

Kalvín pÛsobil v Îenevû témûfi tfiicet
let.Nejprve tam zaloÏil církev,která vy-
cházela z mravních zásad Bible, a pak
odtud fiídil ‰ífiení reformace po celé
Evropû. Jako vefiejn˘ ãinitel se dopustil
fiady chyb;rovnûÏ jeho uãení nebylo bez
nedostatkÛ.Pfiesto v‰ak tlumoãil posel-
ství, jeÏ mûlo v jeho dobû zvlá‰tní v˘-
znam.ZaslouÏil se o to,Ïe zásady refor-
mace zÛstaly uchovány, a to i v ãasech
obnoveného náporu papeÏství. Stal se
vzorem pro ‰ífiení Ïivotní prostoty a ry-
zosti v evangelick˘ch sborech jako opa-
ku p˘chy a zkaÏenosti Ïivené uãením
¤íma.

Îeneva byla stfiediskem reformaãní-
ho uãení – odtud se ‰ífiily knihy,tady se
pfiipravovali noví uãitelé. Îeneva se ta-
ké stala útoãi‰tûm pro pronásledované
z celé západní Evropy. Sem pfiicházeli
pro radu a povzbuzení,sem utíkali,kdyÏ
trpûli hlady a nemocemi nebo kdyÏ
pfii‰li o svÛj domov a rodinu. Zde jim
byla poskytnuta potfiebná péãe. Mnozí
tu na‰li nov˘ domov a jejich zruãnost,u-
ãenost a zboÏnost byly pro mûsto pfií-
nosem. Jiní se pozdûji vrátili do sv˘ch
rodn˘ch zemí, aby tam bojovali proti
tyranii ¤íma a ‰ífiili pravdu; napfiíklad
skotsk˘ reformátor John Knox,mnoho
anglick˘ch puritánÛ, protestanté z Ho-
landska i ze ·panûlska, nebo i fran-
couz‰tí hugenoti.



V Holandsku vyvolala papeÏská kruto-
vláda záhy rozhodn˘ odpor. JiÏ sedm
set let pfied Lutherem odhalili podsta-
tu fiímského papeÏství dva stateãní bis-
kupové,ktefií byli posláni do ¤íma jako
vyslanci. Na adresu „svaté stolice“ fiek-
li: BÛh „uãinil svou církev, svou králo-
vnu a choÈ,vzne‰en˘m a vûãn˘m opat-
fiením pro její dítky, dal jí vûno, které
nepomíjí ani se nekazí, dal jí vûãnou
korunu a Ïezlo...Z toho v‰eho Ïijete ja-
ko zlodûj. Usadil jste se v BoÏím chrá-
mu, stal jste se vlkem ovcím, místo
abyste jim byl past˘fiem... Chcete, aby-
chom uvûfiili, Ïe jste nejvy‰‰ím knû-
zem,chováte se v‰ak spí‰e jako tyran...
Místo abyste byl sluÏebníkem sluÏeb-
níkÛ, jak se sám naz˘váte, usilujete stát
se pánem pánÛ... KvÛli vám lidé opo-
vrhují BoÏími pfiikázáními... Duch sva-
t˘ buduje v‰echny církve na celé ze-
mi... Mûsto na‰eho Boha, jehoÏ jsme
obãany, sahá do v‰ech konãin nebes,
a je vût‰í neÏ mûsto, nazvané svat˘mi
proroky ‘Babylón’, které tvrdí, Ïe je Bo-
Ïí, vyvy‰uje se aÏ do nebe a chvástá se,

Ïe jeho moudrost je nesmrtelná, a bez
odÛvodnûní prohla‰uje,Ïe se nikdy ne-
zm˘lilo a ani zm˘lit nemÛÏe.“(Gerhard
Brandt, Dûjiny reformace v Nizozemí
a v okolních zemích, sv.1, str. 6)

V následujících staletích pfiicházeli
s podobn˘mi protesty i mnozí dal‰í.
Nûktefií uãitelé, ktefií procházeli rÛzn˘-
mi zemûmi pod rÛzn˘mi jmény jako
kdysi valden‰tí misionáfii a v‰ude ‰ífiili
pravdy evangelia,pfii‰li také do Holand-
ska. Jejich uãení se rychle ‰ífiilo;kromû
toho pfieloÏili do holand‰tiny i valden-
skou Bibli. O této Bibli, jejímuÏ textu
dali ver‰ovanou podobu, prohlásili, Ïe
„má velkou pfiednost – nejsou v ní smy‰-
lenky, klamy, podvody, n˘brÏ jen slova
pravdy,ledacos je v ní tu a tam sice fieãe-
no tvrdû, snadno se v‰ak v ní dá nalézt
jádro toho,co je dobré a svaté“(Gerhard
Brandt, Dûjiny reformace v Nizozemí
a v okolních zemích, sv.1, str.14). Tak
popisovali její vliv pfiátelé staré víry ve
dvanáctém století.

Pak zaãalo pronásledování.Pfies mu-
ãení a hranice v‰ak poãet vûfiících stá-
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REFORMACE V HOLANDSKU

A VE SKANDINÁVII
Také zemû severní Evropy mûly své reformátory, ktefií v˘znamnû pfiispûli

k ‰ífiení protestantismu a do své matefi‰tiny pfieloÏili Bibli.



le rostl.Prohla‰ovali,Ïe Bible je jedinou
neomylnou autoritou v náboÏensk˘ch
záleÏitostech a „nikdo nesmí b˘t k vífie
nucen,ale má b˘t pro víru získáván ká-
záním“ (Martyn, sv. 2, str. 87).

HOLANDSKO: MENNO SIMONS

Lutherovo uãení na‰lo v Holandsku
pfiíznivou pÛdu;evangelium zde hlásali
upfiímní a vûrní muÏi – napfiíklad Men-
no Simons.PfiestoÏe byl vychován jako
katolík a byl vysvûcen na knûze, Bibli
vÛbec neznal a nechtûl ji ãíst ze stra-
chu,aby ho nesvedla ke kacífiství.KdyÏ
v nûm zaãaly klíãit pochybnosti, zda je
uãení o promûÀování vína a chleba
pravdivé, povaÏoval to za poku‰ení od
satana.Pochybností se chtûl zbavit mod-
litbou a pokáním; aby pfii‰el na jiné my‰-
lenky a umlãel hlas svûdomí, vyhledá-
val rÛzné zábavy a radovánky.To v‰e se
v‰ak míjelo úãinkem.Po ãase zaãal stu-
dovat Nov˘ zákon a ãetl i Lutherovy spi-
sy;pak pfiijal reformaãní víru.Krátce nato
byl svûdkem toho, jak v sousední ves-
nici sÈali muÏe jen proto, Ïe se dal zno-
vu pokfitít. Zaãal proto studovat, co se
v Bibli pí‰e o kfitu dûtí.Nepodafiilo se mu
v‰ak pro to najít v Písmu jedin˘ dÛkaz
– naopak poznal,Ïe Bible poÏaduje po-
kání a víru jako podmínku kfitu.

Poté Menno vystoupil z fiímské círk-
ve a zasvûtil svÛj Ïivot vyuãování toho,
co pfiijal.V Nûmecku i v Holandsku se
v té dobû objevili fanatici, ktefií hlásali
nesmyslné a bufiiãské uãení,které pod-
kopávalo pofiádek a slu‰nost a vedlo ke
vzpourám a násilnostem. Menno po-
chopil, jak stra‰né následky by mohla
mít tato hnutí, proto horlivû vystupo-

val proti bludnému uãení a ztfie‰tûn˘m
názorÛm fanatikÛ.Díky tomu se mnozí
z tûch,kdo byli tûmito fanatiky svedeni,
zfiekli jejich zhoubného uãení.VHoland-
sku Ïilo také mnoho potomkÛ pÛvod-
ních kfiesÈanÛ, lidí, ktefií pfiijali valden-
ské uãení, a mezi nimi Menno rovnûÏ
úspû‰nû pracoval.

Cel˘ch pûtadvacet let proÏil na ces-
tách,v doprovodu manÏelky a dûtí;pfii-
tom zakusil velké tûÏkosti a strádání,ne-
sãetnûkrát byl v ohroÏení Ïivota. Pro‰el
Holandsko a severní Nûmecko a pÛso-
bil hlavnû mezi prost˘mi lidmi. Mûl
v‰ak dalekosáhl˘ vliv. I kdyÏ získal jen
omezené vzdûlání, byl pfiirozenû v˘-
mluvn˘, ãestn˘ a poctiv˘, skromn˘, las-
kav˘, upfiímnû a opravdovû zboÏn˘.
Vlastním Ïivotem dával pfiíklad jak pl-
nit zásady,kter˘m uãil, a tím vzbuzoval
v lidech dÛvûru. Jeho následovníci v‰ak
byli rozehnáni a perzekuováni; navíc
trpûli tím,Ïe je zamûÀovali za münster-
ské fanatiky. Pfiesto se díky jeho pÛso-
bení obrátilo mnoho lidí.

Nikde se reformaãní uãení nesetka-
lo s tak ‰irok˘m ohlasem jako v Ho-
landsku – a jen v málokteré jiné zemi
byli jeho pfiívrÏenci tak krutû proná-
sledováni.VNûmecku zakázal reforma-
ci Karel V., kter˘ by nejradûji poslal
v‰echny její pfiívrÏence na hranici;pro-
ti této tyranii se v‰ak postavila kníÏata.
V Holandsku mûl ov‰em vût‰í moc a jed-
no nafiízení o perzekuci protestantÛ
stíhalo druhé. âíst Bibli, poslouchat ji
nebo kázat o ní, anebo dokonce jen
o ní mluvit, znamenalo vystavovat se
nebezpeãí trestu smrti upálením.Mod-
lit se k Bohu tajnû,pfiestat se klanût ob-
razÛm a sochám nebo zazpívat Ïalm
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bylo rovnûÏ dÛvodem k hrdelnímu tre-
stu. I ti, kdo se zfiekli sv˘ch „bludÛ“,by-
li odsouzeni k smrti stûtím, pokud ‰lo
o muÏe, nebo k pohfibení za Ïiva, po-
kud ‰lo o Ïenu.Za vlády Karla V.a Filipa
II. takto zahynuly tisíce lidí.

Jednou pfied inkvizitory pfiivlekli ce-
lou rodinu s tím, Ïe se neúãastní m‰e
v kostele a uctívá Boha doma.KdyÏ byli
vysl˘cháni a zji‰Èovalo se, jak˘m zpÛso-
bem uctívají Boha, nejmlad‰í syn odpo-
vûdûl: „Poklekneme na kolena a mod-
líme se, aby BÛh osvítil na‰i mysl a od-
pustil nám na‰e hfiíchy. Modlíme se za
na‰eho panovníka, aby jeho vláda byla
úspû‰ná a jeho Ïivot ‰Èastn˘,modlíme se
za vrchnost, aby ji BÛh zachoval.“ (Wy-
lie, sv.18,kap.6) Nûktefií soudci tím byli
hluboce dojati, pfiesto v‰ak byl i otec
a jeden z jeho synÛ odsouzeni k upá-
lení.

Zbûsilost perzekutorÛ byla tak veli-
ká jako víra muãedníkÛ. Nejen muÏi,
ale i Ïeny a mladé dívky dokázali jed-
nat s obdivuhodnou odvahou. „Îeny
stávaly vedle sv˘ch muÏÛ, kdyÏ je upa-
lovali a kdyÏ trpûli Ïárem ohnû,‰eptaly
jim slova útûchy nebo jim zpívaly Ïal-
my, aby je potû‰ily.“ „Mladé dívky se
ukládaly do sv˘ch hrobÛ,v nichÏ je po-
chovávali zaÏiva, jako by se ukládaly
k spánku ve sv˘ch loÏnicích; kdyÏ ‰ly
na popravi‰tû nebo na hranici, vzaly si
na sebe ty nejlep‰í ‰aty, jako by ‰ly na
svou svatbu.“ (Wylie, sv.18, kap. 6)

Jako v dobách,kdy se pohanství sna-
Ïilo zniãit evangelium, i nyní pÛsobila
krev kfiesÈanÛ jako setba (Viz Tertul-
lian,Apologie,odst.50).Perzekuce mû-
la za následek jen to, Ïe svûdkÛ pravdy
rychle pfiib˘valo. Panovník soptil vzte-

ky nad nezdolnou odhodlaností mu-
ãedníkÛ,ve své krutosti v‰ak nepolevil.
Reformace pfiesto zvítûzila: pod vede-
ním u‰lechtilého Viléma OranÏského
pfiinesla revoluce nakonec Holandsku
náboÏenskou svobodu.

Zatímco v horách Piemontu,na fran-
couzsk˘ch rovinách i na pobfieÏí Ho-
landska si pokrok evangelia vyÏádal
mnoho krve, severské zemû pfiijaly
evangelium pokojn˘m zpÛsobem. Do
Skandinávie pfiinesli reformaãní víru
studenti,ktefií se vraceli ze sv˘ch studií
ve Wittenberku.·ífiení pravdy napomoh-
lo také vydání Lutherov˘ch spisÛ. Pros-
t˘, tvrd˘ lid Severu postupnû odmítl
zkaÏenost,pfiepych a povûry ¤íma,aby
místo toho pfiijal ãistotu, prostotu a Ïi-
votodárné pravdy Bible.

DÁNSKO: REFORMÁTOR TAUSEN

Tausen, „reformátor Dánska“, uÏ jako
mal˘ chlapec vynikal pfiekvapivou in-
teligencí. TouÏil po vzdûlání, ale majet-
kové pomûry v rodinû rolníka, ze kte-
ré pocházel, mu to neumoÏnily; proto
vstoupil do klá‰tera. âistotou svého
Ïivota, pílí a vûrností si získal pfiízeÀ
pfiedstaveného; pfii zkou‰kách se pak
ukázalo,Ïe díky svému nadání by církvi
mohl v budoucnu prokázat dobré sluÏ-
by. Jeho pfiedstavení proto rozhodli, Ïe
mu umoÏní studovat na nûkteré nûmec-
ké nebo holandské univerzitû.Mlad˘ stu-
dent si mohl vybrat ‰kolu sám – s jedi-
nou v˘hradou:nesmí to b˘t Wittenberk.
Stipendista církve nesmí b˘t ohroÏován
jedem kacífiství, tvrdili mni‰i.

Tausen si vybral Kolín nad R˘nem,
kter˘ byl tehdy stejnû jako dnes jed-
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nou z ba‰t katolictví. Tady ho ov‰em
záhy znechutila mystika vzdûlancÛ;záro-
veÀ se mu v‰ak dostaly do rukou Luthe-
rovy spisy. Pfieãetl je s údivem a s nad-
‰ením a velice zatouÏil sly‰et toto uãení
pfiímo z úst reformátora. I pfies riziko,
Ïe by mohl poboufiit svého pfiedstave-
ného v klá‰tefie a ztratit jeho podporu,
se nechal zapsat ke studiím ve Witten-
berku.

Po návratu do Dánska vstoupil opût
do svého klá‰tera. Do té chvíle ho ni-
kdo nepodezfiíval z luterství – a on sám

si nechával své tajemství pro sebe; své
druhy se v‰ak snaÏil vést k ãist‰í vífie
a svatûj‰ímu Ïivotu,aniÏ by v nich vzbu-
dil nûjaké pfiedsudky.Otevíral Bibli a vy-
svûtloval její prav˘ v˘znam a nakonec
jim kázal Krista jako jedinou spravedl-
nost pro hfií‰níka a jedinou nadûji na
spasení. Pfiedstaven˘ klá‰tera, kter˘ do
nûho vkládal velké nadûje jako do sta-
teãného obránce církve, tím byl notnû
popuzen a okamÏitû poslal Tausena do
jiného klá‰tera, kde ho zavfieli do cely
a drÏeli pod pfiísn˘m dohledem.
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Jeho stráÏci se zdûsili, kdyÏ se nûko-
lik mnichÛ po krátké dobû pfiihlásilo
k protestantství. Pfies mfiíÏe své cely hlá-
sal Tausen sv˘m druhÛm pravdu. Kdy-
by se dán‰tí církevní otcové vyznali
v tom,jak církev potírá kacífiství,okam-
Ïitû by Tausena umlãeli. Místo toho,
aby ho zavfieli do kobky v nûjakém pod-
zemním vûzení, ho v‰ak jen vyhnali
z klá‰tera. Nic jiného ani udûlat nemo-
hli; král totiÏ právû vydal v˘nos,kter˘m
poskytoval ochranu uãitelÛm nového
uãení. Tausen zaãal kázat. Mûl pfiístup
do kostelÛ a lidé se hrnuli, aby si vy-
slechli zvûst pravdy. Kromû Tausena
hlásali v Dánsku BoÏí slovo i dal‰í ka-
zatelé. Do dán‰tiny byl také pfieloÏen
Nov˘ zákon, kter˘ byl pak roz‰ífien
v mnoha v˘tiscích. Pfies ve‰kerou sna-
hu se ani v Dánsku katolíkÛm nepoda-
fiilo zmafiit reformaãní úsilí – také tato
zemû se zanedlouho pfiihlásila k refor-
maci.

·VÉDSKO: OLAF
A LAURENTIUS PETRI

Do ·védska pronikly reformaãní my‰-
lenky rovnûÏ díky mlad˘m lidem, ktefií
se s evangeliem seznámili ve Witten-
berku. Dva z vÛdcÛ ‰védské reforma-
ce, Olaf a Laurentius Petri, synové ko-
váfie v Orebro, studovali pod vedením
Luthera a Melanchthona. Oba byli veli-
ce zboÏní, získali hluboké teologické
vzdûlání a pravdu pak ‰ífiili odváÏnû
a s nad‰ením.Zatímco Olaf – stejnû jako
velk˘ reformátor – dokázal lidi strhnout
svou horlivostí a v˘fieãností,Laurentius –
povahou podobn˘ Melanchthonovi –
byl spí‰e pfiem˘‰liv˘ a rozváÏn˘. Pfies-

toÏe úsilí obou bratrÛ podporoval i sám
král, katolíci i v tomto pfiípadû na‰li
zpÛsob jak mafiit jejich snahu.Duchov-
ní proti nim burcovali nevzdûlan˘ a po-
vûrãiv˘ lid; Olaf Petri byl ãasto napa-
dán lÛzou – v nûkolika pfiípadech se
dokonce na poslední chvíli musel za-
chránit útûkem.

Za vlády fiímské církve trpûl lid útla-
kem a chudobou. Církev ho pfiipravila
o Písmo, nechala mu náboÏenství se-
stávající pouze ze symbolÛ a obfiadÛ,
které nerozvíjely mysl, ale vracely lid
k povûrám a pohansk˘m zvykÛm pfied-
kÛ. Národ se rozdûlil na soupefiící tá-
bory, jejichÏ spory jen prohlubovaly
v‰eobecn˘ úpadek.Král se rozhodl pro-
vést reformu ve státû i v církvi, a vítal
proto schopné pomocníky v boji proti
¤ímu.

Olaf Petri za pfiítomnosti panovníka
a pfiedních ‰védsk˘ch ãinitelÛ obhájil
pfied zástupci ¤íma pfiesvûdãivû refor-
maãní uãení.Prohlásil, Ïe uãení církev-
ních otcÛ lze pfiijmout jen tehdy, je-li
v souladu s Písmem; podstata vûrouky
je v Bibli vyloÏena jasnû a prostû, takÏe
v‰ichni ji mohou pochopit. Kristus fie-
kl: „Mé uãení není mé, ale toho, kdo
mû poslal.“ ( J 7,16) A Pavel prohlásil,
Ïe kdyby hlásal jiné evangelium neÏ to,
které pfiijal, nechÈ je proklet (Ga 1,8).
Olaf Petri vyslovil otázku:„Kde tedy jiní
berou odvahu vydávat dogmata podle
toho, jak se jim zlíbí, a vnucovat je ja-
ko vûci nutné ke spáse?“ (Wylie, sv.10,
kap. 4) Poté dokázal, Ïe církevní de-
krety nemají platnost, jestliÏe odporují
BoÏím pfiikázáním, a zdÛraznil velkou
protestantskou zásadu, Ïe „jedinû Pís-
mo“ je mûfiítkem víry a Ïivota.
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Tento zápas – tfiebaÏe se odehrával
pomûrnû v ústraní – ukazuje, „jací lidé
patfiili mezi reformátory. Nebyli to ne-
vzdûlanci, sektáfii, hluãní diskutéfii, ktefií
by pouze vyhledávali spory. Tomu byli
na hony vzdáleni.Byli to lidé,ktefií zkou-
mali BoÏí slovo a vûdûli jak zacházet se
zbranûmi z ‘biblické zbrojnice’. V uãe-
nosti pfiedstihli svou dobu. Vezmeme-li
v úvahu tak skvûlá stfiediska, jako byl
Wittenberk a Curych,a tak slavná jména,
jako je Luther a Melanchthon, Zwingli
a Ökolampad, o nichÏ víme, Ïe to byli
vÛdcové hnutí, pak celkem samozfiejmû
pfiedpokládáme, Ïe byli silní a úspû‰ní
a jejich Ïáci se jim samozfiejmû nemohli
vyrovnat. Podíváme-li se v‰ak na odlehlé
·védsko a vezmeme-li v úvahu neznámá
jména jako Olaf a Laurentius Petri, co
zjistíme? Îe i tady pÛsobili uãenci a bo-
hoslovci, ktefií dokonale ovládli celou
soustavu pravd evangelia a snadno zvítû-
zili nad uãiteli katolick˘ch ‰kol a hod-
nostáfii církve.“ (Wylie, sv.10,kap.4)

V˘sledkem rozprav bylo, Ïe protes-
tantskou víru pfiijal ‰védsk˘ král a o nû-
co pozdûji se pro ni vyslovilo i národ-

ní shromáÏdûní. Olaf Petri pfieloÏil do
‰véd‰tiny Nov˘ zákon a na pfiání krále
zaãali oba bratfii pfiekládat celou Bibli.
Tak dostal ‰védsk˘ lid poprvé BoÏí slovo
v matefiském jazyce. Snûmovna rovnûÏ
vydala nafiízení, podle nûhoÏ kazatelé
v celém království mûli vysvûtlovat Pís-
mo a dûti ve ‰kole se mûly uãit ãíst a po-
znávat Bibli.

Evangelium postupnû vytlaãilo nevû-
domost a povûrãivost. Národ – osvoboze-
n˘ od fiímského útlaku – dosáhl takové
síly a velikosti jako nikdy pfiedtím;·véd-
sko se stalo jednou z ba‰t protestantis-
mu. O sto let pozdûji, v dobû nejvût‰ího
ohroÏení,se tento mal˘ a do té doby sla-
b˘ národ – a to jako jedin˘ v Evropû –
odváÏil podat pomocnou ruku, aby vy-
svobodil Nûmecko z dusivého sevfiení
tfiicetileté války.Zdálo se,Ïe celá severní
Evropa se zakrátko znovu dostane pod
krutovládu ¤íma. ·védská vojska v‰ak
pomohla Nûmecku zastavit nápor kato-
lick˘ch vojsk, dob˘t svobodu protestan-
tÛm – kalvinistÛm i luteránÛm – a ob-
novit svobodu svûdomí pro ty zemû,
které pfiijaly reformaci.



Mezitím co Luther otvíral do té doby
uzavfienou Bibli lidem v Nûmecku, pra-
coval na stejném úkolu Tyndale v Anglii.
Viklef pfieloÏil Bibli z latinského textu,
kter˘ obsahoval mnoho chyb, a tato Bib-
le nikdy ani nevy‰la tiskem; ruãní opis
mûl pfiitom tak vysokou cenu, Ïe si jej
mohlo opatfiit jen nûkolik bohat˘ch
a urozen˘ch lidí. K jejímu omezenému
roz‰ífiení pfiispûlo i to, Ïe ji církev pfiísnû
zakázala. Roku 1516 – rok pfiedtím, neÏ
Luther vyhlásil své teze – vydal Erasmus
fieck˘ a latinsk˘ text Nového zákona,
a BoÏí slovo tak bylo vÛbec poprvé vy-
ti‰tûno v pÛvodním jazyku. V tomto vy-
dání opravil mnohé chyby pfiedchozích
rukopisÛ a text se tak stal srozumitelnûj-
‰í. Mnoha vzdûlan˘m lidem to pomohlo
k lep‰ímu poznání pravdy a povzbudilo
je to v reformaãním úsilí; vût‰ina pro-
st˘ch lidí v‰ak i nadále k BoÏímu slovu
pfiístup nemûla. Tyndale mûl proto navá-
zat na Viklefovo úsilí tím,Ïe dá sv˘m kra-
janÛm Bibli v jejich matefi‰tinû.

Tyndale pilnû studoval a usilovnû hle-
dal pravdu – evangelium mu umoÏnil

pochopit ErasmÛv fieck˘ text Nového
zákona. Zaãal hlásat své pfiesvûdãení
a Ïádal, aby kaÏdé uãení bylo provûfio-
váno Písmem. Na námitku katolíkÛ, Ïe
Bibli vydala církev a Ïe tedy pouze cír-
kev ji mÛÏe vykládat, Tyndale odpovû-
dûl: „Víte, kdo nauãil orly hledat si ko-
fiist? A tent˘Ï BÛh uãí své hladovûjící
dûti,aby hledaly svého Otce v jeho slo-
vû. Vy jste nám Písmo nedali, naopak,
vy jste je pfied námi ukryli. Upalujete
ty, kdo je hlásají a uãí, a kdybyste moh-
li, ‘upálili’ byste i Písmo.“ (D’Aubigné,
Dûjiny reformace ‰estnáctého století,
sv.18, kap. 4)

Tyndalova kázání se setkala s ‰irokou
odezvou a mnozí pfiijali pravdu. KnûÏí
v‰ak pozornû sledovali situaci a jakmile
se Tyndale vzdálil, v˘hrÛÏkami a zkres-
lováním faktÛ mafiili jeho úsilí.Vmnoha
pfiípadech se jim to také podafiilo.Tyn-
dale o tom fiekl:„Co mohu dûlat.Zatím-
co já zasévám, nepfiítel pusto‰í pole,
které jsem opustil.Nemohu b˘t v‰ude.
Kdyby jen kfiesÈané mûli Písmo svaté
ve vlastním jazyku, sami by odolali
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tûmto chytrákÛm. Bez Bible nemohou
laikové pravdu plnû pochopit.“ (D’Au-
bigné, Dûjiny reformace ‰estnáctého
století, sv.18, kap. 4)

TYNDALE P¤EKLÁDÁ NOV¯ ZÁKON

Zaãal se zab˘vat novou my‰lenkou. ¤í-
kal si:„V Hospodinovû chrámu byly Ïal-
my zpívány v jazyku Izraele,nemûlo by
tedy b˘t evangelium hlásáno mezi ná-
mi v angliãtinû? ...Má mít církev ménû
svûtla v poledne,neÏ mûla ráno? ...Kfies-
Èané musí ãíst Nov˘ zákon ve své ma-
tefi‰tinû.“ Církevní uãitelé a uãenci se
mnohdy li‰í ve sv˘ch názorech. Jen Bib-
le mÛÏe ãlovûka pfiivést k poznání prav-
dy. „Jeden teolog hlásá to,druh˘ ono...

Oba dva pak odporují ostatním... Jak
mÛÏeme poznat,kdo mluví pravdu,a kdo
hlásá leÏ? ... Jak? ...Opravdu jen podle Bo-
Ïího slova.“(D’Aubigné,Dûjiny reforma-
ce ‰estnáctého století, sv.18, kap. 4)

Krátce nato jeden katolick˘ teolog
ve sporu s Tyndalem prohlásil: „Snad-
nûji se obejdeme bez BoÏích zákonÛ
neÏ bez papeÏov˘ch.“Tyndale v‰ak na-
mítl: „Odmítám papeÏe i se v‰emi jeho
zákony a dopfieje-li mi BÛh Ïivota, pfii-
ãiním se o to – a nepotrvá to dlouho –
aby kaÏd˘ zemûdûlsk˘ nádeník znal
Písmo lépe neÏ vy.“ (Anderson, Letopi-
sy anglické Bible, str.19)

My‰lenka zpfiístupnit lidem Nov˘ zá-
kon v matefiském jazyce, se kterou si
do té doby jen pohrával,nyní dostala jas-
né obrysy a Tyndale zaãal svÛj zámûr
okamÏitû realizovat. KdyÏ ho pronásle-
dování vyhnalo z domova, ode‰el do
Lond˘na, kde mohl ve své práci neru-
‰enû pokraãovat. Odtud ho ale pape-
Ïovi pfiívrÏenci po ãase znovu vypudi-
li. Zmocnil se ho pocit,Ïe se proti nûmu
spikla celá Anglie a rozhodl se hledat
útoãi‰tû v Nûmecku.Tam také zaãal s tis-
kem anglického pfiekladu Nového zá-
kona.Práci v‰ak musel dvakrát pfieru‰it
– a kdyÏ mu zakázali tisknout v jed-
nom mûstû,ode‰el do jiného.Nakonec
se dostal do Wormsu,kde o nûkolik let
dfiíve hájil Luther evangelium pfied snû-
mem. V tomto starobylém mûstû Ïilo
mnoho pfiátel reformace a Tyndale tam
pokraãoval ve své práci bez dal‰ích po-
tíÏí. V krátkém ãase vy‰el Nov˘ zákon
tiskem v tfiítisícovém nákladu; dal‰í vy-
dání následovalo je‰tû téhoÏ roku.

Tyndale i nadále pracoval velice svû-
domitû a vytrvale. PfiestoÏe anglické
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úfiady velmi peãlivû hlídaly pfiístavy,do-
stal se novozákonní pfieklad rÛzn˘mi
tajn˘mi cestami do Lond˘na a odtud se
pak ‰ífiil po celé zemi. Snahy papeÏov˘ch
pfiívrÏencÛ zabránit ‰ífiení pravdy vy-
znûly naprázdno.Durhamsk˘ biskup si
napfiíklad koupil od jednoho knihkup-
ce,Tyndalova pfiítele,celou zásilku Bib-
lí v domnûní, Ïe jejich zniãením celou
vûc ve velké mífie pfiekazí, dosáhl v‰ak
pravého opaku – takto získané peníze
umoÏnily nákup materiálu pro nové
a lep‰í vydání, ke kterému by jinak ne-
mohlo dojít. KdyÏ byl Tyndale pozdûji
uvûznûn,nabídli mu svobodu pod pod-
mínkou, Ïe prozradí jména lidí, ktefií
mu pomáhali financovat tisk jeho Bib-
lí. Odpovûdûl jim, Ïe durhamsk˘ bis-
kup se o financování celé záleÏitosti pfii-
ãinil více neÏ v‰ichni ostatní. Za celou
zásilku knih zaplatil znaãnou sumu,
coÏ Tyndalemu umoÏnilo pokraãovat
v ãinnosti s je‰tû vût‰ím nasazením.

Tyndale se dostal do rukou sv˘ch od-
pÛrcÛ díky zradû a dlouhé mûsíce trpûl
ve vûzení. A pfiestoÏe ho nakonec ãe-
kala muãednická smrt, díky jeho úsilí
mûli protestanté pro dal‰í staletí k dis-
pozici dÛleÏit˘ „nástroj víry“.

DAL·Í ANGLIâTÍ REFORMÁTO¤I

Latimer hlásal z kazatelny, Ïe se Bible
má ãíst v jazyce lidu. PÛvodcem Písma
svatého, jak tvrdil, „je sám BÛh“, a pro-
to má Písmo také nûco z moci a vûã-
nosti svého PÛvodce. „V‰ichni – král,
císafi, úfiedník i správce, ... jsou povinni
poslouchat ... svaté BoÏí slovo.“ „Ne-
choìme oklikami, fiiìme se BoÏím slo-
vem. Nechoìme ve stopách ... na‰ich

pfiedkÛ, nedûlejme to, co dûlali, ale to,
co mûli dûlat.“(Hugh Latimer,První ká-
zání pfied králem Eduardem VI.)

Dal‰ími anglick˘mi reformátory by-
li napfiíklad Barnes a Frith, Tyndalovi
dobfií pfiátelé; po nich pfii‰li Ridleyové
a Cranmer. Byli to lidé vzdûlaní a pro
svou zboÏnost i v katolick˘ch kruzích
namnoze velice váÏení.Postavili se pro-
ti papeÏství,protoÏe poznali bludy „sva-
té stolice“, a jelikoÏ znali tajemství „Ba-
bylóna“,mûlo jejich svûdectví o to vût‰í
sílu.

„Nyní vám poloÏím trochu zvlá‰tní
otázku,“fiekl Latimer:„Kdo je nejpilnûj-
‰ím biskupem a prelátem v celé Anglii?
...Vidím,Ïe napjatû oãekáváte,Ïe uvedu
jeho jméno... ¤eknu vám to, je to ìá-
bel...Nikdy neopou‰tí svoji diecézi.Za-
volejte ho kdykoli, vÏdycky je doma. Je
stále u svého pluhu... Nikdy ho nepfii-
stihnete pfii zahálce. O tom vás mohu
ujistit... Tam, kde se zabydlí ìábel, mizí
knihy a objevují se svíãky, mizí Bible
a objevují se rÛÏence, tam mizí svûtlo
evangelia a nahrazuje ho svûtlo svíãek,
a to i v poledne. Tam se ztrácí KristÛv
kfiíÏ a objevuje se prodej odpustkÛ,pfies-
tává odívání nah˘ch, sycení chud˘ch
a pomoc bezmocn˘m, a nastává uctí-
vání rytin a obrazÛ,zdobení dfieva a ka-
mene, vyzdvihují se v˘mysly ãlovûka
a jeho zákony, a odmítají se BoÏí pfiiká-
zání a nejsvûtûj‰í BoÏí slovo... KéÏ by
na‰i preláti stejnû pfiiãinlivû zasévali se-
meno dobrého uãení, jako je satan pil-
n˘ v zasévání koukolu a plevele!“(Hugh
Latimer, Kázání)

Tito reformátofii vyznávali velkou zá-
sadu – stejnou zásadu, jakou uznávali
valden‰tí,Viklef, Jan Hus, Luther, Zwin-
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gli a jejich spolupracovníci –, Ïe Písmo
svaté je neomyln˘m mûfiítkem víry a Ïi-
vota. Odmítali domnûlé právo papeÏÛ,
snûmÛ,církevních otcÛ a králÛ ovládat
svûdomí lidí ve vûcech víry. Naproti to-
mu uznávali svrchovanou autoritu
Bible – a v‰echno uãení a v‰echny ná-
zory posuzovali jejím uãením.Víra v Bo-
ha a jeho slovo – to jim bylo oporou,
kdyÏ obûtovali své Ïivoty na hranicích.
KdyÏ vzplála hranice, jeÏ mûla umlãet
Latimera,obrátil se reformátor na svého
spolutrpícího druha se slovy: „Buì do-
bré mysli, je‰tû dnes zaÏehneme v Anglii
z BoÏí milosti svíci a ta, doufám, nikdy
nedohofií.“ (Dílo Hugha Latimera, díl 1,
str. XIII)

REFORMACE VE SKOTSKU – 
JOHN KNOX

Ani ve Skotsku nemûla b˘t pravda,kte-
rou hlásal Columba se sv˘mi spolupra-
covníky, uÏ nikdy zcela umlãena. Je‰tû
staletí poté, co se anglické sbory pod-
robily ¤ímu, si sbory ve Skotsku doká-
zaly udrÏet svou svobodu. A pfiestoÏe
ve dvanáctém století zde papeÏství zís-
kalo obrovskou moc a fiádilo tak neome-
zenû jako v Ïádné jiné zemi, pronikla
pravda i sem. Z Anglie pfiinesli Lolardi
do Skotska Viklefovu Bibli a jeho uãení
a mûli tak v˘znamn˘ podíl na tom, Ïe
zde evangelium neupadlo v zapomnû-
ní.KaÏdé století mûlo zkrátka své svûd-
ky pravdy a své muãedníky.

Poãátek velké reformace pfiinesl Lu-
therovy spisy a pak i TyndalÛv anglick˘
Nov˘ zákon; tito reformátofii dokázali
„zaÏehnout pochodeÀ pravdy“,která ve
Skotsku témûfi uhasla, a usilovali o ná-

pravu ‰kod, které ¤ím napáchal za ãty-
fii staletí útlaku.

PfiestoÏe se reformaãní hnutí neobe-
‰lo bez obûtí,krev muãedníkÛ v˘znam-
nû napomohla jeho roz‰ífiení. Jakmile
pfiedstavitelé fiímské církve zaregistro-
vali hrozící nebezpeãí,postavili hranici
pro nûkteré z neju‰lechtilej‰ích a nej-
váÏenûj‰ích SkotÛ; tím ov‰em postavi-
li kazatelnu, odkud pak po celé zemi
znûla slova umírajících svûdkÛ, která
rozechvívala srdce posluchaãÛ a napl-
Àovala je pevnou touhou setfiást fiím-
ské jho.

Mezi muãedníky upálené na hranici
patfií i Hamilton a Wishart, ‰lechtici ro-
dem i povahou,ktefií vychovali mnoho
oddan˘ch uãedníkÛ. A byla to Wishar-
tova hranice,která „oslovila“muÏe,kte-
rého plameny neumlãí a kter˘ odzvoní
papeÏství ve Skotsku umíráãkem.

John Knox zavrhl církevní tradici
a mystiku a zaãal se vûnovat studiu Bo-
Ïího slova. Wishartovo uãení ho pak
utvrdilo v odhodlání rozejít se s ¤ímem
a pfiidat se k pronásledovan˘m refor-
mátorÛm.

KdyÏ na nûj jeho pfiátelé naléhali,
aby pfiijal kazatelsk˘ úfiad,Knox se tfiásl
pfied takovou odpovûdností. Po nûkoli-
ka dnech pfiem˘‰lení o samotû a po tûÏ-
kém vnitfiním zápase v‰ak nakonec sou-
hlasil. Úkol, kter˘ tím na sebe vzal, pak
plnil odevzdanû a vytrvale aÏ do konce
svého Ïivota. Muãednické hranice, kte-
ré kolem nûj hofiely, jeho úsilí jenom
stupÀovaly. Byl to ãestn˘ a otevfien˘
muÏ,kter˘ se nebál lidí.Zdálo se,Ïe jeho
odvaha nezná mezí – i kdyÏ mu trvale
hrozila perzekuce, svÛj boj s modláfi-
stvím nikdy nevzdal.
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KdyÏ ho pfiedvedli pfied skotskou krá-
lovnu,v jejíÏ pfiítomnosti ochladla hor-
livost nejednoho pfiedstavitele protes-
tantÛ, John Knox se nezalekl a vyznal
pfiímo a jasnû své pfiesvûdãení. Nedal
se získat lichotkami; ani hrozby ho nijak
nezastra‰ily. A kdyÏ ho královna obvini-
la z kacífiství a z toho,Ïe navádí lid,aby
pfiijal náboÏenství zakázané státem,
kter˘ tím pak pfiestupuje BoÏí pfiikázá-
ní, jeÏ nafiizuje,aby poddaní posloucha-
li svou vrchnost, Knox na to reagoval
slovy:

„ProtoÏe pravé náboÏenství neodvo-
zuje svou sílu ani moc od svûtsk˘ch kní-
Ïat,ale jen od vûãného Boha,nejsou pod-
daní povinni volit si náboÏenství podle
své vrchnosti.KníÏata ãasto vûdí o pra-
vém náboÏenství ménû neÏ kdokoli ji-
n˘... Kdyby v‰ichni Abrahamovi potom-
ci pfiijali náboÏenství faraóna, kterému
byli tak dlouho poddáni, fieknûte,Va‰e
Veliãenstvo, jaké náboÏenství by nyní
na svûtû bylo? Nebo kdyby v‰ichni lidé
v dobû apo‰tolÛ pfiijali stejné náboÏen-
ství jako fiím‰tí císafiové, jaké náboÏen-
ství by nyní bylo na zemi? ... Z toho je
moÏno,Va‰e Veliãenstvo, vidût, Ïe pod-
daní nejsou povinni vyznávat náboÏen-
ství své vrchnosti, i kdyÏ ji mají po-
slouchat.“

Královna Marie fiekla: „Vy vykládáte
Písmo tak, a oni (fiímskokatoliãtí uãite-
lé) jinak.Komu mám vûfiit a kdo to roz-
soudí?“

„Máte vûfiit Bohu, kter˘ mluví jasnû
ve svém slovu,“odpovûdûl reformátor.
„A nad to, co Vás uãí BoÏí slovo, nemá-
te vûfiit ani tomu ani onomu. BoÏí slo-
vo je jasné a srozumitelné. Objeví-li se
na nûkterém místû nejasnost, vysvûtlu-

je Duch svat˘, kter˘ si nikdy neodpo-
ruje, tutéÏ vûc srozumitelnûji na jin˘ch
místech,takÏe nemÛÏe zÛstat Ïádná po-
chybnost – ov‰em s v˘jimkou lidí, kte-
fií chtûjí mermomocí zÛstat v nevûdo-
mosti.“ (David Laing, Sebrané spisy
Johna Knoxe, díl 2, str. 281.284)

Takto mluvil neohroÏen˘ reformá-
tor pfied královnou – s nasazením vlast-
ního Ïivota; a stejnû odváÏnû a vytrva-
le ‰ífiil evangelium – dokud Skotsko
nebylo osvobozeno od papeÏství.

PERZEKUCE A DAL·Í ROZ·Í¤ENÍ
EVANGELIA

VAnglii – díky tomu,Ïe zde protestant-
ství bylo zavedeno jako státní náboÏen-
ství – se útlak a perzekuce sice zmírnila,
v jisté formû v‰ak pokraãovala i nadá-
le. Anglikánská církev; zavrhla mnohé
z uãení ¤íma, nemálo vûcí si v‰ak po-
nechala:odstranila sice nadvládu pape-
Ïe, ale na jeho místo se dostal panov-
ník jako hlava církve; také její bohosluÏ-
ba se stále je‰tû v˘znamnû odchylovala
od ãistoty a prostoty evangelia nepo-
chopila rovnûÏ dÛleÏitou zásadu nábo-
Ïenské svobody – protestant‰tí králové
se jen v˘jimeãnû uch˘lili ke krutostem,
jimiÏ ¤ím bojoval proti kacífiství, neu-
znávali v‰ak právo kaÏdého ãlovûka uctí-
vat Boha podle vlastního svûdomí; od
v‰ech vyÏadovali, aby pfiijali uãení stát-
ní církve a zachovávali církví pfiedepsa-
né bohosluÏebné formy. Po staletí tak
byli lidé s odli‰n˘m názorem ve vût‰í
nebo men‰í mífie perzekvováni.

Vsedmnáctém století byly napfiíklad
ze sv˘ch míst vyhnány tisíce kazatelÛ.
Pod hrozbou tûÏk˘ch pokut,vûzení ne-
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bo vyhnanství se lidé nesmûli úãastnit
jak˘chkoli náboÏensk˘ch shromáÏdûní,
jeÏ nemûla souhlas církve.Vûrní lidé,kte-
fií chtûli i nadále spoleãnû uctívat Boha,
se proto museli shromaÏìovat v tma-
v˘ch chodbách, na pÛdách a nûkdy
i v noci po lesích. Pfies ve‰kerou opa-
trnost v‰ak mnozí pro svou víru trpûli.
Nûktefií ode‰li do vyhnanství, jiní byli
uvûznûni a po ãase se jim úplnû rozpad-
la rodina. BÛh je v‰ak neopustil a jeho
svûdectví nemohlo umlãet Ïádné pro-
následování. Mnozí také byli nuceni
odejít do Ameriky,kde poloÏili základy
obãanské a náboÏenské svobody, jeÏ
tvofií bezpeãí a slávu této zemû.

Podobnû jako v dobû apo‰tolÛ útlak
a perzekuce pouze napomohly roz‰í-
fiení evangelia.Vjednom odporném vû-
zení trávil ãas spolu se zloãinci i Jan
Bunyan, kter˘ zde napsal své podivu-
hodné dílo, alegorii o cestû poutníka
ze zemû zkázy do nebeského mûsta.Po
tfii staletí „promlouvá tento hlas“z bed-
fordského vûzení a posiluje lidská srd-
ce. Bunyanovy spisy „Cesta poutníka“
a „Milost dostateãná i pro nejvût‰ího
z hfií‰níkÛ“pfiivedly mnohé lidi na „ce-
stu Ïivota“.

Také Baxter,Flavel,Alleine a dal‰í na-
daní a vzdûlaní lidé s hlubokou kfiesÈan-
skou zku‰eností stateãnû hájili víru,která
byla jednou provÏdy dána svat˘m. I pfies
útlak a postavení psancÛ,do nûhoÏ byli
vehnáni mocn˘mi tohoto svûta, nemÛ-
Ïe b˘t jejich dílo nikdy zniãeno. Flave-
lovy knihy „Pramen Ïivota“ a „Metody
milosti“pomohly tisícÛm najít cestu ke
Kristu.BaxterÛv spis „Protestantsk˘ pas-
tor“ v˘znamnû podpofiil úsilí tûch, kdo
touÏili po oÏivení BoÏího díla. Jeho kni-

ha „Vûãn˘ odpoãinek vykoupen˘ch“rov-
nûÏ dobfie splnila své poslání a mnohé
vûfiící pfiivedla k „odpoãinku“,kter˘ má
BoÏí lid stále je‰tû pfied sebou.

WHITEFIELD A BRAT¤I WESLEYOVÉ

O sto let pozdûji,v dobû velké duchov-
ní temnoty, se na scénû objevují dal‰í
reformátofii – Whitefield a bratfii Wes-
leyové. PÛsobení státní církve pfiispûlo
k hlubokému náboÏenskému úpadku,
kter˘ nemûl daleko k pohanství. Du-
chovní s oblibou studovali pfiirozené
náboÏenství, které tvofiilo hlavní ãást
jejich teologie; lidem z vy‰‰ích vrstev
byla zboÏnost pro smích – cítili se b˘t
povzneseni nad tím, co naz˘vali nábo-
Ïensk˘m fanatismem. Nevzdûlané niÏ-
‰í vrstvy propadaly nefiestem a církev
nemûla dostatek odvahy ani víry, aby
se pustila do boje za ztracenou vûc
pravdy.

Témûfi úplnû se zapomnûlo na dÛle-
Ïité uãení o ospravedlnûní z víry,které-
mu tak srozumitelnû uãil Luther. Místo
toho se prosadila fiímská zásada spolé-
hat na to,Ïe spasení lze získat dobr˘mi
skutky. KdyÏ pak Whitefield a Wesleyo-
vé coby pfiíslu‰níci státní církve upfiím-
nû hledali BoÏí pfiízeÀ,dostalo se jim po-
uãení, Ïe ji získají ctnostn˘m Ïivotem
a plnûním náboÏensk˘ch pfiedpisÛ.

KdyÏ Charles Wesley jednou one-
mocnûl a cítil,Ïe se blíÏí jeho smrt,pta-
li se ho,z ãeho odvozuje nadûji na vûã-
n˘ Ïivot. Jeho odpovûì znûla: „SnaÏím
se co nejlépe slouÏit Bohu.“ Pfiítel, kte-
r˘ mu otázku poloÏil, nebyl s jeho od-
povûdí oãividnû vÛbec spokojen˘.Wes-
ley uvaÏoval: „JakÏe! Moje snaha není
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dostateãn˘m dÛvodem k nadûji? Chce
mi snad upfiít moje úsilí? VÏdyÈ na nic
jiného spoléhat nemohu.“( John White-
head,Îivot kazatele Charlese Wesleyho,
str. 102) Tak velké bylo temno, které
zahalilo církev a zastfielo uãení o smí-
fiení, oloupilo Krista o jeho slávu a od-
vrátilo pozornost lidí od jejich jediné
nadûje na spasení – od krve ukfiiÏova-
ného Vykupitele.

Wesley a jeho pfiátelé dospûli k po-
znání, Ïe pravé náboÏenství vychází
ze srdce a Ïe BoÏímu zákonu podléhají
my‰lenky,právû tak jako slova a ãiny.By-
li pfiesvûdãeni,Ïe stejnû jako bezúhonné
chování je nutná svatost srdce,a proto za-
ãali Ïít opravdu nov˘m Ïivotem.Oprav-
dovû a s modlitbou se snaÏili potlaãit
pfiirozené zlé sklony lidského srdce; Ïili
nesobeck˘m, obûtav˘m Ïivotem, v lás-
ce a pokofie.Pfiísnû dodrÏovali v‰echno,
o ãem se domnívali, Ïe by mohlo pfii-
spût k dosaÏení toho, po ãem touÏili
nejvíce – totiÏ svatosti,která jim zaruãí
pfiízeÀ u Boha. K vytãenému cíli v‰ak
nedospûli. Marná byla jejich snaha vy-
manit se z podruãí hfiíchu nebo zlomit
jeho moc.Bojovali stejnû jako kdysi Lu-
ther v klá‰terní cele v Erfurtu. Trápila
je stejná otázka: „CoÏ mÛÏe ãlovûk b˘t
pfied Bohem spravedliv˘?“ ( Jb 9,2)

„OheÀ BoÏí pravdy“,kter˘ témûfi vy-
hasl na protestantském oltáfii, mûl b˘t
znovu zapálen ohnûm „staré pochod-
nû“, kterou po staletí udrÏovali ãe‰tí
kfiesÈané – jednotou bratrskou. Po re-
formaci katolická církev v âechách pro-
testantismus potlaãila a v‰ichni,kdo se
nechtûli vzdát pravdy, museli uprch-
nout. Nûktefií vyhnanci na‰li útoãi‰tû
v Sasku a zde si také udrÏeli starou ví-

ru – potomci tûchto kfiesÈanÛ pak pfii-
nesli „svûtlo“ Wesleymu a jeho pfiáte-
lÛm.

John a Charles Wesleyové byli po
svém vysvûcení ke knûÏství vysláni na
misijní cestu do Ameriky. Stejnou lodí
cestovala také skupina moravsk˘ch
bratfií. Plavbu provázely silné boufie
a John Wesley tváfií v tváfi smrti poznal,
Ïe nemá jistotu smífiení s Bohem.Z jed-
nání MoravanÛ naopak vycítil klid
a dÛvûru, kterou on neznal.

Pozdûji napsal: „UÏ pfiedtím jsem si
v‰iml, jak váÏnû a opravdovû jednají; je
v tom hluboká pokora. Ostatním ces-
tujícím slouÏili tak, jak by to nedokázal
Ïádn˘ Angliãan. Za své sluÏby nepoÏa-
dovali odmûnu – a ani by ji nepfiijali.
Tvrdili, Ïe je to uÏiteãné pro jejich py‰-
né srdce a Ïe jejich milovan˘ Spasitel
pro nû vykonal mnohem více. KaÏd˘
den mûli pfiíleÏitost projevit tichost,
kterou nedokázala pfiekonat Ïádná uráÏ-
ka.KdyÏ je ostatní odstrkovali nebo po-
niÏovali, vstali a ode‰li, ale nestûÏovali
si. Pfii jiné pfiíleÏitosti se ukázalo,Ïe jsou
opro‰tûni od strachu,právû tak jako od
p˘chy,hnûvu a pomstychtivosti. Pfii zpû-
vu Ïalmu na poãátku jejich bohosluÏ-
by se rozboufiilo mofie, hlavní plachta
se roztrhla na kusy, voda zaplavila loì
a vnikla do podpalubí, jako kdyby nás
uÏ pohlcovala hlubina.Angliãané zaãa-
li strachy kfiiãet, Moravané v‰ak zpívali
klidnû dál.Ptal jsem se pozdûji jednoho
z nich:‘Nemûl jste strach?’ Odpovûdûl:
‘Díky Bohu, nikoli.’ Nedalo mi to a ptal
jsem se je‰tû dál: ‘A va‰e Ïeny a dûti?’
Odpovûdûl klidnû:‘Ne, na‰e Ïeny a dû-
ti se nebojí smrti.’“ (Whitehead, Îivot
kazatele Johna Wesleyho, str.10)
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KdyÏ se dostal do mûsta Savannah,
Ïil Wesley nûjak˘ ãas s Moravany a je-
jich kfiesÈansk˘ Ïivot na nûj hluboce za-
pÛsobil. O jejich bohosluÏbû, která se
tolik li‰ila od bezduchého formalismu
anglikánské církve, napsal: „KdyÏ jsem
vidûl tu zvlá‰tní prostotu a velebnost,
témûfi jsem zapomnûl na to,Ïe uÏ uply-
nulo sedmnáct staletí,a pfiedstavil jsem
si, Ïe jsem v jednom z onûch shromáÏ-
dûní bez obfiadÛ a okázalosti,které vedl
apo‰tol Pavel, v˘robce stanÛ, nebo ry-
báfi Petr, ve kter˘ch se v‰ak projevoval
BoÏí Duch a moc.“ (Whitehead, Îivot
kazatele Johna Wesleyho, str.11.12)

Po návratu do Anglie Wesley pod ve-
dením kazatele jednoty bratrské dospûl
k hlub‰ímu pochopení biblické víry:po-
znal, Ïe chce-li b˘t spasen, nesmí spo-
léhat na vlastní skutky, ale musí plnû
dÛvûfiovat „BoÏímu Beránku, kter˘ sní-
má hfiíchy svûta“. Na shromáÏdûní jed-
noty bratrské v Lond˘nû ãetli Luthe-
rÛv ãlánek o zmûnû, kterou Duch BoÏí
pÛsobí v srdci vûfiícího.Wesley to celé
vyslechl a v jeho srdci se probudila ví-
ra.Popsal to slovy: „Pocítil jsem v srdci
zvlá‰tní teplo.Cítil jsem,Ïe vûfiím v Kris-
ta, jen v Krista, jako ve zdroj spasení.Zís-
kal jsem jistotu, Ïe Kristus sÀal mé hfií-
chy a vysvobodil mû od zákona hfiíchu
a smrti.“(Whitehead,Îivot kazatele Joh-
na Wesleyho, str. 52)

Po dlouhá léta únavného a bezútû‰-
ného snaÏení – po léta pfiísného odfiíká-
ní,pokání a pokofiování – sledoval Wes-
ley vytrvale svÛj cíl: nalézt Boha. Nyní
ho na‰el a poznal, Ïe milost, kterou si
chtûl zaslouÏit modlitbami a posty, al-
muÏnami ãi odfiíkáním, je dar, „kter˘ si
nelze koupit ani zaslouÏit“.

JOHN WESLEY

KdyÏ plnû pfiijal Krista skrze víru,za-
touÏil celou svou bytostí ‰ífiit evangeli-
um o BoÏí milosti. „Cel˘ svût chápu ja-
ko svou farnost,“ prohlásil, „aÈ jsem
v kterékoli ãásti svûta, pokládám za
vhodné a správné – chápu to jako svo-
ji svatou povinnost – hlásat v‰em, kdo
jsou ochotni poslouchat, radostnou
zvûst o spasení.“ (Whitehead, Îivot ka-
zatele Johna Wesleyho, str. 74)

Îil dále pfiísn˘m, odfiíkav˘m Ïivo-
tem – nyní to uÏ ale nedûlal proto, aby
si nûco zaslouÏil,ale byl to dÛsledek je-
ho víry.Nebyla to podmínka,ale ovoce
svatosti. BoÏí milost v Kristu je zákla-
dem kfiesÈanské nadûje a tato milost
vede k poslu‰nosti.Wesley zasvûtil svÛj
Ïivot hlásání toho, co poznal: pravdu
o ospravedlnûní z víry v oãisÈující krev
Pána JeÏí‰e, pravdu o promûÀující mo-
ci Ducha svatého v lidském srdci, kte-
rá pfiiná‰í v Ïivotû ãlovûka ovoce a ve-
de jej, aby se fiídil pfiíkladem JeÏí‰e
Krista.

Whitefield a Wesleyové byli na své
dílo pfiipraveni tím, Ïe po dlouhou do-
bu Ïili v pfiesvûdãení o své ztracenosti
a o tom, jak je jejich stav beznadûjn˘.
Aby zvládli tûÏkosti a vyrovnali se s ni-
mi jako dobfií „bojovníci“ JeÏí‰e Krista,
museli projít bolestn˘mi zkou‰kami
opovrÏení, v˘smûchu a perzekuce jak
na univerzitû,tak ve své kazatelské prá-
ci. Mnozí spoluÏáci na univerzitû sku-
pinu kolem WesleyÛ naz˘vali opovrÏli-
vû „metodisté“, tedy jménem, které je
dnes v jedné z nejvût‰ích náboÏensk˘ch
denominací v Anglii a Americe vyslo-
vováno s úctou.
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Jako ãlenové anglikánské církve lpûli
na tradiãních bohosluÏebn˘ch formách,
BoÏí slovo jim v‰ak postupnû odhalilo
lep‰í principy. Duch svat˘ je vedl, aby
kázali ukfiiÏovaného Krista,a jejich sna-
hu provázela BoÏí moc.Tisíce lidí tak pfii-
vedli k poznání pravdy a opravdovému
obrácení.Tyto ovce bylo ov‰em také tfie-
ba chránit pfied drav˘mi vlky a pfiestoÏe
Wesley nemûl v úmyslu zaloÏit novou
denominaci, zorganizoval je do útvaru
s názvem Jednota metodistÛ.

Tito kazatelé naráÏeli na nejrÛznûj‰í
nepfiátelské projevy ze strany státní círk-
ve, a snad právû díky tomu se reforma
zaãala projevovat i v samotné anglikán-
ské církvi. Je zfiejmé,Ïe pokud by refor-
maãní hnutí vzniklo zcela mimo církev,
neproniklo by tam, kde ho bylo tolik
potfieba. ProtoÏe tito reformátofii byli
ãleny církve a jako kazatelé pÛsobili pfií-
mo v jejích fiadách, na‰la si pravda ces-
tu i tam, kde by jinak zÛstaly zavfiené
„dvefie“.Také nûktefií dal‰í duchovní se
probrali z mravní otupûlosti a zaãali usi-
lovnû kázat ve sv˘ch farnostech. Sbory,
které ustrnuly ve formalismu,se tak zno-
vu probudily k Ïivotu.

V dobû bratfií WesleyÛ, podobnû ja-
ko v kaÏdém jiném období církve,
vykonali lidé s rÛzn˘mi dary dílo, ke
kterému je BÛh povolal. Neshodovali
se v kaÏdém bodu uãení,v‰echny v‰ak
vedl BoÏí Duch a spojoval je cíl získá-
vat lidi pro Krista.Tak se v urãité dobû
zdálo, Ïe názorové rozdíly mezi White-
fieldem a Wesleyov˘mi vyvolají vzá-
jemné odcizení;protoÏe se v‰ak u Kris-
ta nauãili tichosti, dokázali se v lásce
usmífiit. Ostatnû ani nemûli ãas na
dlouhé disputace, vÏdyÈ v‰ude kolem

vládly bludy a nepravosti a hfií‰níkÛm
hrozilo zahynutí.

Reformátofii nemûli na rÛÏích ustlá-
no. Mezi jejich odpÛrci bylo mnoho
vlivn˘ch a vzdûlan˘ch lidí, po ãase se
proti nim tvrdû postavili i knûÏí – kos-
tely zÛstaly zavfieny pfied ryzí vírou
i pfied jejími hlasateli. Díky nepfiátelství
mnoha duchovních, ktefií reformátory
odsuzovali z kazatelen, se znovu ‰ífiila
nevûdomost,temnota a nepravosti. John
Wesley opakovanû unikal smrti jen díky
BoÏí milosti.KdyÏ vÛãi nûmu zaãal dav
projevovat nenávist a kdyÏ se uÏ zdálo,
Ïe neunikne,objevil se po jeho boku an-
dûl v lidské podobû,lÛza se zalekla a Bo-
Ïí sluÏebník ode‰el bez úhony.
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Jedno takové vysvobození ze spárÛ
lÛzy popisuje Wesley takto: „Mnozí se
mû pokou‰eli srazit na zem, kdyÏ jsme
sestupovali z kopce po strmé, kluzké
stezce do mûsta. Dobfie vûdûli, Ïe po-
kud se octnu na zemi, tûÏko se znovu
postavím na nohy. Já jsem v‰ak neklo-
p˘tl, ani neuklouzl, dokud jsem nebyl
zcela z jejich dosahu... Mnozí se mû
snaÏili chytit za límec nebo za ‰aty,aby
mû mohli srazit, to se jim ale nepoda-
fiilo. Jen jedin˘ zachytil kapsu mého
kabátu a za chvíli mu zÛstala v rukou;
druhá kapsa,v níÏ jsem mûl jednu ban-
kovku,zÛstala jen natrÏena... Jak˘si zu-
fiivec, kter˘ stál tûsnû za mnou, mával
velkou dubovou holí. Kdyby se mi tre-
fil do zátylku, zbavil by mû v‰ech dal-
‰ích nesnází. JenomÏe pokaÏdé, kdyÏ
se rozpfiáhl, ‰la jeho rána vedle. Ne-
vím, jak je to moÏné, protoÏe jsem ne-
mohl uhnout ani napravo ani nalevo...
Jin˘ se protlaãil kupfiedu a zvedl ruku,
aby mû udefiil, náhle v‰ak jeho ruka
zvolna klesla, takÏe mû jen pohladil po
hlavû a fiekl: ‘Jaké má hebké vlasy!’ ...
Celé mûsto znalo tyto muÏe jako nej-
vût‰í v˘trÏníky, vÏdycky stáli v ãele lÛ-
zy. Jeden z nich dokonce vyhrál v zá-
pase s medvûdem...“

„Jak laskavû a poznenáhlu nás BÛh
pfiipravuje, abychom plnili jeho vÛli.
Pfied dvûma lety zasáhl kus cihly mé ra-
meno. Rok nato jsem dostal kamenem
mezi oãi.Pfied mûsícem jsem dostal rá-
nu, dnes veãer dvû, jednu neÏ jsme ve-
‰li do mûsta, druhou kdyÏ jsme odchá-
zeli. Necítil jsem v‰ak Ïádnou z nich.
Jeden muÏ mû silnû udefiil do prsou
a druh˘ tak prudce do úst, Ïe mi hned
vytryskla krev. Necítil jsem ale vÛbec

Ïádnou bolest, bylo to jako by se mû
dotkli stéblem.“ ( John Wesley, Dílo, díl
3, str. 297. 298)

METODISTÉ

První metodisté se stávali ãast˘m ter-
ãem posmûchu a perzekuce, a to jak
ze strany ãlenÛ anglikánské církve, tak
i nevûfiících. Hlavní podíl na tom mûly
‰ífiící se v˘mysly a pfiekrucování skuteã-
ností t˘kajících se metodistÛ. Tak byli
nuceni se zpovídat pfied soudy, které
prosazovaly spravedlnost jen podle jmé-
na; spravedlnost byla tehdy u soudu vÛ-
bec vzácn˘m hostem.Perzekutofii se na
nich ãasto dopou‰tûli násilí, lÛza pro-
nikala do jejich domÛ, niãila jim náby-
tek a zafiízení,kradla,co se jí zlíbilo,a t˘-
rala muÏe, Ïeny i dûti.Nûkde se objevi-
ly i plakáty vyz˘vající v‰echny, kdo se
chtûjí zúãastnit rozbíjení oken a rabo-
vání domÛ metodistÛ, aby se shromáÏ-
dili v urãenou dobu na urãeném místû.
Úfiady tolerovaly a mlãky schvalovaly to-
to vefiejné poru‰ování lidsk˘ch i BoÏích
zákonÛ.A tak lidé, jejichÏ jedin˘m pfie-
stupkem bylo,Ïe se snaÏili pfiivést hfií‰-
níky na „cestu svatosti“, museli trvale
vzdorovat útlaku a perzekuci.

John Wesley o obvinûních vznese-
n˘ch proti nûmu a jeho pfiátelÛm pro-
hlásil: „Nûktefií tvrdí, Ïe uãení tûchto
muÏÛ je fale‰né, bludné a fanatické, Ïe
je nové a dosud nesl˘chané, Ïe je to
kvekerství, fanatismus a papeÏenství.
V‰echna tato obvinûní byla jiÏ vyvráce-
na a bylo podrobnû dokázáno, Ïe kaÏd˘
bod uãení, jak je vykládá na‰e církev,
vychází z Písma. Proto nemÛÏe b˘t ani
fale‰né,ani bludnxé,pfiijímáme-li Písmo
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jako pravdivé.“„Jiní tvrdí: Jejich uãení je
pfiíli‰ pfiísné, pfiíli‰ zuÏují cestu do ne-
be.“To je opravdu první námitka (a by-
la to témûfi jediná námitka po urãitou
dobu) a skr˘vá se za tisíci dal‰ích ná-
mitek, které mají nejrÛznûj‰í podobu.
Opravdu dûlá cestu do nebe uÏ‰í, neÏ
jak ji pfiedstavil ná‰ Pán a jeho apo‰to-
lové? Je opravdu jejich uãení pfiísnûj‰í
neÏ uãení Bible? Zamysleme se jen nad
nûkolika jasn˘mi texty: „Bude‰ milovat
Hospodina,svého Boha,cel˘m sv˘m srd-
cem a celou svou du‰í a celou svou si-
lou.“„Z kaÏdého planého slova,jeÏ lidé
promluví,budou skládat úãty v den sou-
du.“„AÈ tedy jíte ãi pijete ãi cokoli jiné-
ho dûláte, v‰ecko ãiÀte k slávû BoÏí.“
(Dt 6,5; Mt 12,36;1 K 10,31)

„Je-li jejich uãení pfiísnûj‰í neÏ toto,
zaslouÏí si v˘tku.Vy v‰ak dobfie víte,Ïe
tomu tak není. A kdo mÛÏe b˘t – byÈ
o puntík – ménû pfiísn˘, aniÏ by poru-
‰il BoÏí slovo? Mohl by b˘t sluÏebník
BoÏích tajemství povaÏován za vûrné-
ho,kdyby zmûnil nûjakou ãást svatého
pokladu? Nikoli.NemÛÏe nic zmírnit,ne-
mÛÏe nic zeslabit,musí v‰em lidem hlá-
sat:‘Nesmím podfiizovat Písmo va‰emu
vkusu.Vy se mu musíte podfiídit, jinak
zahynete.’ Z toho vychází cel˘ povyk,
Ïe tito lidé jsou ‘pfiísní a nemilosrdní’.
Opravdu jsou pfiísní a nemilosrdní? Vja-
kém smyslu? Copak nesytí hladové a ne-
oblékají nahé? ‘Ne,v tom to není,v tom
jsou pfiiãinliví, jsou v‰ak pfiísní a neú-
prosní v posuzování druh˘ch lidí. Mys-
lí si, Ïe spaseni budou jen lidé, ktefií to
dûlají jako oni.’“ ( John Wesley, Dílo, díl
3, str.152.153)

Duchovní úpadek, kter˘ se projevil
v Anglii krátce pfiedtím, neÏ se na scé-

nû objevil Wesley,byl do znaãné míry dÛ-
sledkem uãení namífieného proti BoÏí-
mu zákonu.Mnozí tehdy tvrdili,Ïe Kris-
tus zru‰il mravní zákon, takÏe kfiesÈan
ho uÏ nemusí zachovávat ani nemusí ko-
nat dobré skutky. Jiní sice pfiipou‰tûli,
Ïe zákon je vûãn˘, na druhou stranu
v‰ak tvrdili, Ïe není tfieba, aby kazatelé
vedli lid k poslu‰nosti pfiikázání,proto-
Ïe ty,které BÛh vyvolil ke spasení,„BoÏí
milost neodolatelnû vede k zboÏnému
a ctnostnému Ïivotu“,zatímco lidé pfied-
urãeni k vûãnému zatracení „nemají sílu
plnit poÏadavky BoÏího zákona“.

A opût jiní, ktefií tvrdili, Ïe „vyvole-
n˘ nemÛÏe odpadnout od milosti ne-
bo ztratit BoÏí pfiízeÀ“, dospûli k je‰tû
hrÛznûj‰ímu závûru, Ïe totiÏ „bezboÏ-
né ãiny, které páchají, nejsou ve sku-
teãnosti hfií‰né, a nelze je pokládat za
pfiestupování BoÏího zákona, a Ïe tedy
nemusí ze sv˘ch hfiíchÛ ãinit pokání.“
(McClintock and Strong,Encyklopedie,
heslo Antinomie) Tvrdili:„Proto ani ten
nejodpornûj‰í hfiích, povaÏovan˘ v‰eo-
becnû za pfiestoupení BoÏího zákona,
není v BoÏích oãích hfiíchem,“ jestliÏe
se ho dopustí nûkdo z vyvolen˘ch,„pro-
toÏe jednou z podstatn˘ch a v˘znaãn˘ch
vlastností vyvolen˘ch je, Ïe nemohou
ãinit nic, co by se nelíbilo Bohu nebo
co by zakazoval jeho zákon.“

Toto hrozné uãení se v podstatû sho-
duje s pozdûj‰ím uãením lidov˘ch vy-
chovatelÛ a teologÛ, ktefií hlásali, Ïe
vlastnû neexistuje nemûnn˘ BoÏí zá-
kon jako mûfiítko pravdy, ale Ïe mûfiít-
ka mravnosti si urãuje spoleãnost sa-
ma a stále je mûní.V‰echna tato uãení
vym˘‰lí a podnûcuje t˘Ï mistrn˘ duch.
UÏ mezi bezhfií‰n˘mi obyvateli nebes
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zahájil kdysi své dílo, které si klade za
cíl odstranit spravedlivé poÏadavky Bo-
Ïího zákona.

Takov˘ pohled na uãení o BoÏích
úradcích, které zdÛrazÀuje nemûnnost
lidského charakteru, vedl mnohé k to-
mu,Ïe zavrhli BoÏí zákon úplnû.Wesley
rozhodnû vystupoval proti bludÛm t˘-
kajícím se odstranûní BoÏího zákona
a dokazoval, Ïe uãení, které po‰lapává
BoÏí zákon,odporuje Písmu.„Ukázala se
BoÏí milost,která pfiiná‰í spásu v‰em li-
dem.“ „To je dobré a vítané u na‰eho
Spasitele Boha, kter˘ chce, aby v‰ichni
lidé do‰li spásy a poznali pravdu. Je to-
tiÏ jeden BÛh a jeden prostfiedník mezi
Bohem a lidmi,ãlovûk Kristus JeÏí‰,kte-
r˘ dal sám sebe jako v˘kupné za v‰ech-
ny.“ (Tt 2,11;1 Tm 2,3-6) Pán udûluje
‰tûdfie svého Ducha v‰em, kdo pfiijíma-
jí jeho nabídku spasení. Tak Kristus,
„pravé svûtlo“, „osvûcuje kaÏdého ãlo-
vûka“ ( J 1,9). Tím, Ïe svévolnû odmítají
dar Ïivota, v‰ak lidé spasení ztrácejí.

UâENÍ JOHNA WESLEYHO

Na tvrzení,Ïe smrt JeÏí‰e Krista odstra-
nila zákon o obfiadech stejnû jako pfiiká-
zání Desatera,Wesley odpovûdûl:„Mrav-
ní zákon, obsaÏen˘ v Desateru a potvr-
zen˘ proroky, Kristus nezru‰il. Úãelem
Kristova pfiíchodu nebylo odvolat nû-
jakou jeho ãást. Mravní zákon nemÛÏe
b˘t nikdy zru‰en, stojí pevnû jako vûr-
n˘ svûdek v nebi... Tak tomu bylo na
poãátku svûta, kdy zákon je‰tû nebyl
vytesán do kamenn˘ch desek, ale pfii
stvofiení byl vepsán do lidského srdce.
I kdyÏ zákon, kter˘ kdysi napsala BoÏí
ruka,je nyní do znaãné míry znetvofien

hfiíchem, pfiesto nemÛÏe b˘t úplnû vy-
mazán, protoÏe bychom nevûdûli nic
o dobru a zlu.KaÏdá souãást tohoto zá-
kona musí platit pro v‰echny lidi ve
v‰ech dobách,zákon není závisl˘ na ãa-
se ani na místû, ani na jin˘ch okolnos-
tech podléhajících zmûnám, ale jen na
podstatû Boha a na pfiirozenosti ãlovû-
ka a na jejich vzájemném nemûnném
vztahu.“

„Nepfii‰el jsem ru‰it, ale naplnit...
Není sporu, Ïe tímto v˘rokem JeÏí‰
Kristus myslí (shodnû se v‰ím,co pfied-
cházelo, i s tím, co bude následovat):
Pfiicházím, abych nastolil zákon v jeho
plnosti a odstranil v‰echno,co k nûmu
pfiidali lidé. Pfiicházím, abych objasnil,
co je v nûm zatemnûného a nejasného.
Pfiicházím, abych ukázal prav˘ a pln˘
v˘znam kaÏdé jeho ãásti, abych uká-
zal délku a ‰ífiku i cel˘ dosah kaÏdého
pfiikázání, které zákon obsahuje, v˘‰-
ku a hloubku i nev˘slovnou ãistotu
a duchovnost zákona ve v‰ech jeho ãás-
tech.“ (Wesley, Kázání 25)

Wesley prohlásil, Ïe zákon je v do-
konalém souladu s evangeliem.„Zákon
a evangelium pojí nejuÏ‰í moÏn˘ vztah.
Na jedné stranû zákon neustále pfiipra-
vuje cestu pro evangelium a odkazuje
nás k nûmu. Na druhé stranû nás evan-
gelium trvale vede k dÛslednûj‰ímu pl-
nûní zákona. Zákon napfiíklad poÏadu-
je, abychom milovali Boha, abychom
milovali svého bliÏního, abychom byli
pokorní, ti‰í a svatí.Cítíme,Ïe na to ne-
staãíme, Ïe ‘pro ãlovûka je to nemoÏ-
né’.BÛh nám v‰ak slíbil,Ïe nám takovou
lásku, pokoru, tichost a svatost dá. Pfii-
jímáme toto evangelium, tuto radost-
nou zvûst, a ono se v nás uskuteãÀuje
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na základû na‰í víry. ‘Spravedlnost zá-
kona’ se v nás naplÀuje ... vírou, jeÏ je
v Kristu JeÏí‰i...“

Wesley také napsal:„Vprvních fiadách
nepfiátel Kristova evangelia stojí lidé,
ktefií otevfienû a v˘slovnû odmítají BoÏí
zákon a kritizují jej; lidé, ktefií uãí ostat-
ní,aby pfiestupovali ne jedno – aÈ uÏ nej-
men‰í nebo nejvût‰í – ale v‰echna pfii-
kázání najednou... Nejpfiekvapivûj‰í na
tom je, Ïe lidé, ktefií pfiijali tento hroz-
n˘ blud, opravdu vûfií, Ïe uctívají Krista,
kdyÏ odmítají jeho zákon,a oslavují Bo-
ha,kdyÏ ru‰í BoÏí uãení.Uctívají Krista
právû tak, jako ho poctil Jidá‰, kdyÏ fie-
kl: ‘Buì zdráv, Mistfie’ a políbil ho.
A Kristus mÛÏe zrovna tak právem fiíci
kaÏdému z nich:‘Zrazuje‰ Syna ãlovû-
ka políbením?’ VÏdyÈ to není nic jiné-
ho neÏ zrazování Krista polibkem,kdyÏ
nûkdo mluví o jeho krvi a bere mu je-
ho korunu, kdyÏ nûkdo zlehãuje nû-
kterou ãást jeho zákona pod zámin-
kou, Ïe pomáhá dílu evangelia. Odpo-
vûdnosti se nezbaví nikdo, kdo hlásá
víru takov˘m zpÛsobem, Ïe pfiímo ne-
bo nepfiímo navádí k neposlu‰nosti,kdo
káÏe Krista tak, Ïe ru‰í nebo oslabuje
tfieba jen nejmen‰í z BoÏích pfiikázání.“
(Wesley, Kázání 25)

Lidem,ktefií tvrdili, Ïe „hlásání evan-
gelia naplÀuje v‰echny poÏadavky zá-
kona“,Wesley odpovûdûl: „To naprosto
odmítáme. Odporuje to prvotnímu zá-
mûru zákona,totiÏ usvûdãovat lidi z hfií-
chu a probouzet ty, kdo dosud spí na

pokraji záhuby.“ Apo‰tol Pavel napsal:
„ze zákona pochází poznání hfiíchu“
(¤ 3,20) a „dokud ãlovûk nepozná svÛj
hfiích, nepocítí potfiebu smifiující Kris-
tovy krve“... Pán JeÏí‰ fiekl: „Lékafie ne-
potfiebují zdraví,ale nemocní.“„Je proto
nesmyslné nabízet lékafie lidem zdra-
v˘m nebo lidem,ktefií jsou si jisti sv˘m
zdravím. Nejdfiíve je musíme pfiesvûd-
ãit, Ïe jsou nemocní, jinak vám za va‰i
nabídku ani nepodûkují. Stejnû nesmy-
slné je nabízet JeÏí‰e Krista lidem, kte-
fií mají pocit, Ïe jsou dokonalí a pfiitom
nikdy neproÏili lítost sami nad sebou.“
(Wesley, Kázání 35)

Wesley podobnû jako kdysi jeho Mis-
tr hlásal evangelium o BoÏí milosti a pfii-
tom se snaÏil „vyv˘‰it a zvelebit BoÏí
zákon“ (Iz 42,21). Vûrnû plnil Bohem
svûfien˘ úkol a doÏil se velk˘ch v˘sled-
kÛ.Na sklonku jeho dlouhého Ïivota –
doÏil se více neÏ osmdesáti let a více
neÏ pÛl století proÏil na cestách jako
kazatel – se k jeho uãení hlásilo pfies
pÛl miliónu vûfiících. Poãet lidí, které
jeho pÛsobení pozvedlo ze zkázy
a otroctví hfiíchu k vy‰‰ímu a ãist‰ímu
Ïivotu a ktefií díky jeho uãení proÏili
hlub‰í a plnûj‰í zku‰enost s Bohem, se
dozvíme, aÏ se celá rodina vykoupe-
n˘ch shromáÏdí jednou v BoÏím králov-
ství.WesleyÛv Ïivot poskytuje kaÏdému
kfiesÈanu velmi cenné pouãení. KéÏ by
se víra a pokora, obûtavost a oddanost
tohoto Kristova sluÏebníka projevova-
la i v dne‰ních církvích!



V ‰estnáctém století se reformace nabí-
zející lidem Bibli ‰ífiila po celé Evropû.
Zatímco v nûkter˘ch zemích lidé Bibli
vítali, jako by to byl posel z nebes, jin-
de se papeÏská moc postarala o to,aby
její roz‰ífiení a vliv byl co nejmen‰í. A by-
la i zemû, kde se Bible sice mohla roz-
‰ífiit, pfievládající „temnota“ v‰ak nedo-
volila, aby lidé její poselství pochopili.
Celá staletí zde pravda svádûla boj s blu-
dem,aÏ nakonec zlo pfievládlo a pravda
musela ustoupit.„Soud pak je v tom,Ïe
svûtlo pfii‰lo na svût, ale lidé si zamilo-
vali více tmu neÏ svûtlo.“( J 3,19) Tento
národ musel sklidit plody toho, pro co
se sám rozhodl; pohrdl darem BoÏí mi-
losti a Duch svat˘ mu pfiestal klást ome-
zení. Zlo mohlo dozrát a cel˘ svût sle-
doval, jaké ovoce to pfiiná‰í, kdyÏ lidé
odmítnou „svûtlo“.

Boj proti Bibli,kter˘ probíhal ve Fran-
cii po nûkolik staletí, vyvrcholil v hrÛ-
zách revoluce, jeÏ byla zákonit˘m dÛ-
sledkem taÏení ¤íma proti Bibli (viz
Dodatek ã. 22). Je to nejpfiesvûdãivûj‰í
ukázka dÛsledkÛ papeÏské politiky, ja-
kou kdy svût vidûl; ukázka toho, kam
vedlo po více neÏ tisíc let uãení fiímské
církve.

Bibliãtí proroci pfiedpovûdûli, Ïe
v dobû papeÏské nadvlády bude Písmo
potlaãováno.Apo‰tol Jan v knize Zjeve-
ní také ukazuje stra‰né následky, které
zvlá‰tû ve Francii pfiinese vláda „muÏe
hfiíchu“.

DVA SVùDKOVÉ

BoÏí andûl prohlásil: „Budou pusto‰it
svaté mûsto po dvaaãtyfiicet mûsícÛ.
A povolám své dva svûdky, obleãeni
v smuteãní ‰at budou prorokovat tisíc
dvû stû ‰edesát dní... AÏ ukonãí své svû-
dectví,vynofií se z propasti dravá ‰elma,
svede s nimi bitvu, pfiemÛÏe je a usmr-
tí. Jejich tûla zÛstanou leÏet na námûstí
toho velikého mûsta, které se obraznû
naz˘vá Sodoma a Egypt, kde byl také
ukfiiÏován jejich Pán...Obyvatelé zemû
budou z toho mít radost, budou jásat
a navzájem si posílat dary, protoÏe tito
dva proroci jim nedopfiáli klidu. Ale po
tfiech a pÛl dnech vstoupil do nich duch
Ïivota pfiicházející od Boha, postavili
se na nohy a hrÛza padla na ty, kdo to
vidûli.“ (Zj 11,2-11)

Období, o kter˘ch se zde mluví –
„dvaaãtyfiicet mûsícÛ“ a „tisíc dvû stû
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FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
Nelehk˘ údûl Francie v 18. století má své kofieny v odmítnutí Bible a v potírání

protestantismu; revolucí vrcholí v‰eobecn˘ úpadek této kdysi kvetoucí zemû.



‰edesát dnÛ“ –, jsou totoÏná a pfiedsta-
vují dobu, po kterou ¤ím utlaãoval
Kristovu církev. PapeÏská nadvláda, tr-
vající 1260 let,zaãala v roce 538 a skon-
ãila v roce 1798.Vtomto roce vstoupila
francouzská armáda do ¤íma a zajala pa-
peÏe, kter˘ potom zemfiel ve vyhnan-
ství. I kdyÏ nedlouho poté byl zvolen
nov˘ papeÏ,nedokázalo uÏ papeÏství ni-
kdy plnû obnovit svou dfiívûj‰í moc.

Pronásledování církve netrvalo ce-
l˘ch 1260 let; BÛh z milosrdenství ke
svému lidu zkrátil dobu jeho krut˘ch
zkou‰ek. KdyÏ pfiedpovídal „velkou tí-
seÀ“, která pfiijde na církev, Spasitel fie-
kl: „Kdyby nebyly ty dny zkráceny, ne-
byl by spasen Ïádn˘ ãlovûk; ale kvÛli
vyvolen˘m budou ty dny zkráceny.“ (Mt
24,22) Díky reformaci skonãilo proná-
sledování uÏ pfied rokem 1798.

O dvou svûdcích prorok dále napsal:
„To jsou ty dvû olivy a ty dva svícny,
které stojí pfied Pánem zemû.“Îalmista
vysvûtluje:„Svûtlem pro mé nohy je tvé
slovo, osvûcuje moji stezku.“ (Zj 11,4;
Î 119,105) Dva svûdkové znázorÀují
Písmo Starého a Nového zákona. Oba
podávají dÛleÏité svûdectví o pÛvodu
a vûãném trvání BoÏího zákona. Oba
také svûdãí o plánu záchrany ãlovûka.
Pfiedobrazy, obûti a proroctví Starého
zákona ukazují na budoucího Spasite-
le. Evangelia a epi‰toly Nového zákona
vyprávûjí o Spasiteli, kter˘ pfii‰el pfies-
nû tak, jak to pfiedpovûdûly pfiedobra-
zy a proroctví.

„Obleãeni v smuteãní ‰at budou pro-
rokovat tisíc dvû stû ‰edesát dní.“ Po vût-
‰inu této doby zÛstávali BoÏí svûdkové
v skrytu.PapeÏská moc se snaÏila skr˘t
pfied lidmi slovo pravdy a dát jim fale‰-

né svûdectví,které je v rozporu s prav-
dou (viz Dodatek ã. 23).Vûrní svûdko-
vé prorokovali tehdy, kdyÏ Bibli zaka-
zovaly církevní i svûtské úfiady,kdyÏ se
nepfiátelé snaÏili pfiekroutit její svûdec-
tví a chtûli od ní odvést pozornost,kdyÏ
pronásledovali,zrazovali,muãili,zavíra-
li do tmav˘ch kobek, t˘rali pro jejich
víru nebo vyhánûli do hor a jeskyní kaÏ-
dého, kdo se opováÏil hlásat její svaté
pravdy. Svûdãili po celé období 1260 let.
I v ãasech nejvût‰ího temna Ïili vûrní
lidé, ktefií milovali BoÏí slovo a horlivû
obhajovali BoÏí ãest; ti také obdrÏeli sílu
a moudrost a z BoÏího povûfiení svûdãi-
li o pravdû po celé uvedené období.

„Kdyby jim chtûl nûkdo ublíÏit, vy-
‰lehne oheÀ z jejich úst a seÏehne jejich
nepfiátele;takto zahyne kaÏd˘,kdo by jim
chtûl ublíÏit.“ (Zj 11,5) Lidé nemohou
beztrestnû po‰lapávat BoÏí slovo. Toto
váÏné varování vysvûtluje závûreãná ka-
pitola Zjevení:„Já dosvûdãuji kaÏdému,
kdo sly‰í slova proroctví této knihy:Kdo
k nim nûco pfiidá, tomu pfiidá BÛh ran
popsan˘ch v této knize. A jestliÏe kdo
ubere ze slov knihy tohoto proroctví,to-
mu BÛh odejme podíl na stromu Ïivota
a místo ve svatém mûstû, jak se o nich
pí‰e v této knize.“ (Zj 22,18.19)

Takto je ãlovûk varován, aby se ne-
odvaÏoval jakkoli mûnit to,co BÛh zjevil
nebo nafiídil. Varování platí pro v‰ech-
ny, kdo svádûjí jiné ke znevaÏování Bo-
Ïího zákona; pro ty, kdo lehkomyslnû
prohla‰ují,Ïe není dÛleÏité,zda respek-
tujeme BoÏí zákon. V‰ichni, kdo vlast-
ní názory povy‰ují nad BoÏí zjevení
a smysl Písma by chtûli mûnit podle
svého nebo aby vyhovoval svûtu,berou
na sebe hroznou odpovûdnost. Psané
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slovo,BoÏí zákon,posuzuje povahu kaÏ-
dého ãlovûka a odsoudí v‰echny, které
tato spravedlivá zkou‰ka prohlásí za ne-
dostateãné.

„AÏ ukonãí své svûdectví...“Období,
ve kterém oba svûdkové prorokovali
obleãeni do smuteãního ‰atu, skonãilo
v roce 1798.KdyÏ se blíÏil konec jejich
skrytého pÛsobení, rozpoutala proti
nim válku mocnost, znázornûná v Pís-
mu jako „dravá ‰elma“,která vystoupila
z propasti.Vmnoha evropsk˘ch zemích
fiídil satan prostfiednictvím papeÏství
po celá staletí státní i církevní vládu.Zde
se v‰ak satanská moc projevuje nov˘m
zpÛsobem.

¤ím z pfiedstírané úcty uzavfiel Bibli
v neznámém jazyku a skryl ji pfied lid-
mi.Za jeho vlády svûdkové prorokovali
„obleãeni do smuteãního ‰atu“.Na scé-
nû se v‰ak mûla objevit dal‰í mocnost
– ‰elma vystupující z propasti – a vy-
hlásit otevfienou válku proti BoÏímu
slovu.

„Veliké mûsto“, v jehoÏ ulicích jsou
svûdkové zabíjeni a kde leÏí jejich mrt-
vá tûla, je „duchovní“Egypt.Mezi náro-
dy, o nichÏ se zmiÀují biblické dûjiny,
patfiil Egypt k tûm, které projevovaly
nejvíce troufalosti,pokud jde o popírá-
ní existence Ïivého Boha a odmítání
jeho nafiízení. Nikdy se Ïádn˘ panov-
ník nepostavil proti Bohu tak otevfienû
a s takovou mírou svévole a odporu jako
egyptsk˘ vládce.KdyÏ mu MojÏí‰ pfied-
nesl poselství ve jménu Hospodina, fara-
ón py‰nû odpovûdûl:„Kdo je Hospodin,
Ïe bych ho mûl uposlechnout a propus-
tit Izraele? Hospodina neznám a Izraele
nepropustím!“ (Ex 5,2) To je ateismus.
A národ pfiedstavovan˘ Egyptem se mûl

rovnûÏ nevûrnû a vzdorovitû vzepfiít po-
ÏadavkÛm Ïivého Boha. „Veliké mûsto“
se také pfiirovnává v duchovním smyslu
k Sodomû. ZkaÏenost Sodomy, její pfie-
stupování BoÏího zákona, se projevovala
zvlá‰È v nemravnosti;a stejn˘m hfiíchem
mûl b˘t poznamenán i národ,kter˘ na-
plní uvedené biblické proroctví.

PROROCTVÍ SE NAPL≈UJE
NA FRANCII

Podle proroctví se mûla krátce pfied ro-
kem 1798 objevit nûjaká moc satanské-
ho pÛvodu, která povede taÏení proti
Bibli.V zemi, kde byl hlas dvou BoÏích
svûdkÛ umlãen, se mûla projevit nevû-
ra faraóna a nemravnost Sodomy.

Uvedené proroctví se s nápadnou
pfiesností naplnilo v dûjinách Francie.Za
revoluce,v roce 1793,„svût poprvé usly-
‰el, jak shromáÏdûní muÏÛ, ktefií se na-
rodili a byli vychováni v civilizovaném
svûtû a pfiisvojili si právo vládnout jed-
nomu z neju‰lechtilej‰ích evropsk˘ch
národÛ, zvedlo svÛj hlas, aby jednomy-
slnû popfielo základní pravdu, kterou
ãlovûk obdrÏel, a jednomyslnû odmítlo
víru a uctívání Boha“ (Sir Walter Scott,
Îivot NapoleonÛv, díl 1, kap.17). „Fran-
cie je jedin˘m národem na svûtû,kter˘
se zapsal do dûjin tím, Ïe jako národ
pozvedl ruku ve zjevné vzpoufie proti
Stvofiiteli vesmíru. Bylo a stále je mno-
ho rouhaãÛ,mnoho nevûfiících v Anglii,
Nûmecku, ·panûlsku i jinde, Francie
v‰ak vystupuje v dûjinách svûta jako je-
din˘ stát, kter˘ v˘nosem svého Ústa-
vodárného shromáÏdûní prohlásil, Ïe
BÛh není, a jehoÏ obyvatelé v hlav-
ním mûstû i jinde, muÏi i Ïeny, tanãili
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a zpívali radostí, kdyÏ usly‰eli toto pro-
hlá‰ení.“ (Blackwood’s Magazine, listo-
pad 1870)

Francie vykázala pfiíznaãné rysy, jeÏ
byly vlastní i Sodomû;také za revoluce se
projevila mravní zvrhlost a zkaÏenost,jeÏ
mûla na svûdomí zkázu mûst v Jordán-
ské níÏinû. Dûjepisec spojuje ateismus
Francie s její nemravností, podobnû jak
je to uvedeno v proroctví.„Na zákony t˘-
kající se náboÏenství tûsnû navazovaly
dal‰í zákony, které sniÏovaly manÏelsk˘
svazek – nejsvûtûj‰í svazek,kter˘ mohou
lidské bytosti vytvofiit a jehoÏ stálost nej-
silnûji pfiispívá k upevnûní pofiádku ve
spoleãnosti – na úroveÀ doãasné obãan-
ské smlouvy, kterou mohou lidé snadno
uzavfiít a také kdykoli zru‰it... Kdyby se
nepfiátelé snaÏili najít zpÛsob, jak spo-
lehlivû zniãit v‰echno, co je v rodinném
Ïivotû úctyhodné, krásné a trvalé, a sou-
ãasnû zajistit,aby zkáza,které chtûjí docí-
lit,pfiecházela z pokolení na pokolení,ne-
mohli vymyslet nic rafinovanûj‰ího neÏ
degradaci manÏelství... Sophie Arnoul-
tová, hereãka proslulá sv˘mi duchapln˘-
mi v˘roky, oznaãila republikánské man-
Ïelství za ‘svátost cizoloÏství’.“ (Scott,
díl 1, kap.17)

Na Francii se naplnila i dal‰í ãást pro-
roctví: „Kde byl také ukfiiÏován jejich
Pán.“ (Zj 11,8) V Ïádné jiné zemi neby-
ly zaznamenány tak v˘razné projevy
nepfiátelství namífiené proti Kristu; ni-
kde jinde se pravda nesetkala s tak roz-
hofiãen˘m a krut˘m odporem. Proná-
sledováním vyznavaãÛ evangelia pfiibí-
jela Francie na kfiíÏ Krista v osobû jeho
následovníkÛ.

Dlouhá staletí tekla krev muãedníkÛ.
Zatímco v horách Piemontu umírali val-

den‰tí „pro BoÏí slovo a svûdectví JeÏí-
‰e Krista“,pfiiná‰eli ve Francii podobné
svûdectví pro pravdu jejich bratfii, albi-
gen‰tí. Pozdûji byli krut˘m zpÛsobem
muãeni a ubíjeni i stoupenci reforma-
ce. Pro krále, ‰lechtu, urozené dámy
i kfiehké sleãny, p˘chu a v˘kvût náro-
da, byl pohled na smrteln˘ zápas mu-
ãedníkÛ pouze zábavnou podívanou.
Stateãní hugenoti,ktefií bojovali za nej-
posvátnûj‰í lidská práva,prolévali svou
krev na mnoha boji‰tích. Protestanté
byli povaÏováni za psance,na jejich hla-
vy byly vypisovány odmûny,byli ‰tváni
jako divá zvûfi.

„Církev na pou‰ti“, hrstka potomkÛ
prvotních kfiesÈanÛ, která ve Francii Ïi-
la v osmnáctém století,se skr˘vala v ho-
rách na jihu. Stále vyznávali víru sv˘ch
otcÛ.KdyÏ se odváÏili scházet se v noci
v horách nebo na pust˘ch vfiesovi‰tích,
pronásledovalo je vojsko a odvlékalo je
do doÏivotního otroctví na galejích.Nej-
‰lechetnûj‰í, nejvzdûlanûj‰í a nejinteli-
gentnûj‰í z FrancouzÛ trpûli v okovech
spolu s lupiãi a vrahy (viz Wylie, sv. 22,
kap. 6). S jin˘mi jednali „milosrdnûji“–
chladnokrevnû je zastfielili, kdyÏ neo-
zbrojeni a bezmocní klesli na kolena,aby
se modlili. Stovky starcÛ, bezbrann˘ch
Ïen a nevinn˘ch dûtí zÛstaly bez zná-
mek Ïivota leÏet na místû, kde se shro-
máÏdili k bohosluÏbû. V horách nebo
lesích, kde se obvykle shromaÏìovali,
mohl tehdy náv‰tûvník najít „témûfi na
kaÏdém kroku mrtvá tûla leÏící v trávû
nebo tûla obû‰ená na stromech“. Jejich
zemû,zpusto‰ená meãem a sekerou,„se
stala jedinou obrovskou pou‰tí“. „Tato
zvûrstva se neodehrávala ... v temném
dávnovûku, n˘brÏ za skvûlé éry Ludví-
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ka XIV. Tehdy se pûstovala vûda, kvetla
literatura a duchovními u dvora a v hlav-
ním mûstû byli vzdûlaní a v˘fieãní mu-
Ïi, ktefií rádi vystavovali na odiv svou
laskavost a ‰lechetnost.“ (Wylie, sv. 22,
kap. 7)

BARTOLOMùJSKÁ NOC

Tím nejãernûj‰ím na seznamu zloãinÛ
a nejhrÛznûj‰ím z ìábelsk˘ch poãinÛ
v‰ech staletí byla bartolomûjská noc.
Svût si stále s hrÛzou pfiipomíná toto
hrozné vyvraÏìování, které co do zba-
bûlosti a krutosti nemá v dûjinách ob-
doby.Na naléhání pfiedstavitelÛ fiímské
církve dal k tomuto hroznému zloãinu
svÛj souhlas dokonce sám francouzsk˘
král. Zvon, vyzvánûjící v noci umíráã-
kem, byl povelem k vraÏdûní. Protes-
tanté,ktefií klidnû spali ve sv˘ch domo-
vech, protoÏe dÛvûfiovali slibu svého
krále, byli chladnokrevnû vraÏdûni po
tisících.

Tak jako Kristus neviditelnû vedl svÛj
lid z egyptského otroctví,vedl i satan ne-
viditelnû své poddané v tomto stra‰ném
díle masového vraÏdûní. Cel˘ch sedm
dní probíhalo v PafiíÏi vyvraÏìování,pfii-
ãemÏ první tfii dny se vyznaãovaly nepo-
chopitelnou zufiivostí. Hrozné divadlo
se v‰ak neomezilo jen na PafiíÏ – zvlá‰t-
ní královsk˘ rozkaz je roz‰ífiil do v‰ech
krajÛ a mûst,kde protestanté Ïili.Nebral
se pfiitom ohled na vûk ani pohlaví;me-
zi obûti patfiily nevinné dûti stejnû jako
‰edovlasí starci. ·lechtic i sedlák, star˘
i mlad˘, matka i dítû, v‰ichni byli spo-
leãnû popraveni. Zhoubn˘ masakr po-
kraãoval je‰tû dva mûsíce a zahynulo
pfii nûm celkem sedmdesát tisíc lidí,

ktefií pfiedstavovali skuteãn˘ v˘kvût ná-
roda.

„KdyÏ zpráva o masakru dorazila do
¤íma,radost knûÏstva neznala mezí.Kar-
dinál z Lorraine odmûnil posla tisíci ko-
runami. Z dûla andûlského hradu byla
vypálena slavnostní salva, z kaÏdé vûÏe
znûly zvony, slavnostní hranice promû-
nily noc v den.PapeÏ ¤ehofi XIII.se v do-
provodu kardinálÛ a dal‰ích církevních
hodnostáfiÛ odebral v dlouhém prÛvo-
du do chrámu sv.Ludvíka,kde kardinál
z Lorraine zazpíval ‘Te Deum’... Na pa-
mátku masakru byla vyraÏena medaile
a ve Vatikánu je moÏno stále vidût tfii
fresky Vasariho,které zobrazují útok na
admirála, krále s radou, jak pfiipravují
masakr, a samotné vraÏdûní protestan-
tÛ.¤ehofi poslal císafii Karlovi Zlatou rÛ-
Ïi. A ãtyfii mûsíce po masakru ...s uspo-
kojením vyslechl kázání francouzské-
ho knûze, ... kter˘ mluvil o onom dni
plném ‰tûstí a radosti, kdy nejsvûtûj‰í-
mu otci do‰la o tom zpráva a kdy se
odebral v slavnostním prÛvodu, aby
vzdal díky Bohu a svatému Ludvíkovi.“
(Henry White, Bartolomûjská noc, kap.
14, odst. 34)

Duch, kter˘ vedl k bartolomûjské
noci, vedl také ke krutostem revolu-
ce. JeÏí‰ Kristus byl prohlá‰en za pod-
vodníka a francouz‰tí ateisté svornû
volali: „Pryã s bídákem“, a mysleli tím
Krista. OpováÏlivé rouhání vÛãi Bohu
‰lo ruku v ruce s nejpodlej‰í zloãin-
ností. Lidé páchající nejvût‰í krutosti
a nefiesti zaujali pfiední místa.Tím v‰ím
vzdávali satanovi nejvy‰‰í poctu. Kris-
ta znovu pfiibíjeli na kfiíÏ tím, Ïe po‰la-
pávali pravdu, ãistotu a nesobeckou
lásku.
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„Vynofií se z propasti dravá ‰elma,
svede s nimi bitvu, pfiemÛÏe je a usmr-
tí.“Ateistická moc,která vládla ve Fran-
cii za revoluce a za hrÛzovlády, se opo-
váÏila vést proti Bohu a BoÏímu slovu
válku, jakou svût nikdy pfiedtím nevi-
dûl. Národní shromáÏdûní zru‰ilo uctí-
vání Boha. Nechali sbírat Bible, které
pak byly s neskr˘van˘mi projevy po-
smûchu a opovrÏení a za úãasti ‰iroké
vefiejnosti páleny. Po‰lapávali BoÏí zá-
kon,odmítli biblická ustanovení.Zru‰i-
li den odpoãinku jednou v t˘dnu a mís-
to nûho ustanovili kaÏd˘ desát˘ den ja-
ko den radovánek a rouhání. Zakázali
konání kfitÛ a veãefie Pánû. Oznámení
vylepená na hfibitovech hlásala,Ïe smrt
je vûãn˘ spánek.

Tvrdili, Ïe úcta k Bohu je tak vzdá-
lena poãátku moudrosti, Ïe je vlastnû
zaãátkem hlouposti. Zakázali jakékoli
náboÏenské uctívání kromû uctívání
svobody a vlasti. „Povolali pafiíÏského
biskupa, aby sehrál hlavní roli v nejo-
studnûj‰í fra‰ce, pfied národním shro-
máÏdûním... Pfii‰el s cel˘m prÛvodem,
aby pfied snûmem prohlásil, Ïe nábo-
Ïenství, kterému mnoho let uãil, je
v kaÏdém bodû v˘myslem knûÏí a nevy-
pl˘vá z dûjin ani ze svat˘ch pravd. Slav-
nostnû popfiel existenci Boha, k jehoÏ
uctívání byl vysvûcen, a zavázal se, Ïe
nadále bude uctívat jen svobodu, rov-
nost, ctnost a mravnost. Potom poloÏil
na stÛl odznaky své biskupské hodnos-
ti a pfiedseda snûmovny ho bratrsky ob-
jal. Nûkolik odpadl˘ch knûÏí jednalo
podle pfiíkladu tohoto preláta.“ (Scott,
Îivot NapoleonÛv, díl 1, kap.17)

„Obyvatelé zemû budou z toho mít
radost, budou jásat a navzájem si posí-

lat dary,protoÏe tito dva proroci jim ne-
dopfiáli klidu.“ Nevûrná Francie umlãe-
la kárající hlas dvou BoÏích svûdkÛ. Slo-
vo pravdy leÏelo mrtvé v jejích ulicích
a ti,kdo nenávidûli omezení a poÏadavky
BoÏího zákona,mûli dÛvod k radosti. Li-
dé se vefiejnû postavili proti nebeskému
vládci. Jako hfií‰níci v dávn˘ch dobách
volali:„CoÏ se to BÛh dozví? CoÏpak to
Nejvy‰‰í pozná?“ (Î 73,11)

Jeden z knûÏí nového fiádu prohlásil
s témûfi neuvûfiitelnou troufalostí: „Bo-
Ïe, pokud existuje‰, pomsti své uraÏe-
né jméno.Vyz˘vám tû k boji. Ty mlãí‰,
neodvaÏuje‰ se vyslat své hromy. Kdo
uvûfií, Ïe existuje‰?“ (Lacretelle, Dûjiny,
díl 11, str. 309; Archibald Alison, Dûjiny
Evropy, díl 1, kap.10) Je to jen ozvûna
faraónovy otázky: „Kdo je Hospodin,
Ïe bych ho mûl uposlechnout...? Hos-
podina neznám.“ (Ex 5,2)

VLÁDA „ROZUMU“

„Bloud si v srdci fiíká: BÛh tu není.“
(Î 14,1) BÛh v‰ak o lidech, ktefií pfie-
vracejí pravdu,fiíká:„Jejich zaslepenost
bude v‰em stejnû zjevná.“ (2 Tm 3,9)
Nedlouho poté, co odmítla uctívání Ïi-
vého Boha, „Velkého a Vzne‰eného,
kter˘ Ïije ve vûãnosti,“klesla Francie do
poniÏujícího modláfiství.Zaãala uctívat
bohyni rozumu v podobû nemravné
Ïeny,a to ve shromáÏdûní poslancÛ ná-
roda – nejvy‰‰ích obãansk˘ch a záko-
nodárn˘ch pfiedstavitelÛ. Dûjepisec
poznamenal: „Jeden z obfiadÛ této ‰í-
lené doby vyniká svou nesmyslností
a bezboÏností. Dvefie snûmovny se do-
‰iroka otevfiely a vstoupila skupina hu-
debníkÛ. Za nimi se ubíral slavnostní
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prÛvod ãlenÛ mûstské rady zpívajících
hymnu na oslavu svobody. Jako pfied-
mût svého budoucího kultu vedli Ïenu
v závoji, kterou naz˘vali ‘bohynû rozu-
mu’.KdyÏ ji pfiivedli na pódium,sÀali jí
obfiadnû závoj z tváfie a posadili ji po
pravici pfiedsedy snûmu. V‰ichni v ní
poznali baletku z opery... Této osobû,
jako nejvhodnûj‰í pfiedstavitelce onoho
rozumu, kter˘ uctívali, vzdalo národní
shromáÏdûní Francie vefiejn˘ hold.“

„Tato bezboÏná a smû‰ná ma‰karáda
se stala jak˘msi vzorem:uvedení ‘bohy-
nû rozumu’ se pak konalo na mnoha
místech po celé zemi, kde obyvatelé
chtûli napodobit pfiedstavitele revolu-
ce.“ (Scott, díl 1, kap.17)

¤eãník, kter˘ uvádûl uctívání rozu-
mu, prohlásil: „Zákonodárci! Fanatismus
ustupuje rozumu. Jeho zakalené oãi ne-
mohly snést jasnou záfi svûtla. Dnes pod
tûmito gotick˘mi klenbami,pod kter˘mi
se shromáÏdil obrovsk˘ zástup, poprvé
zaznûla pravda. Francouzi zde projevují
tu skuteãnû správnou úctu – uctívají svo-
bodu a rozum.Tady jsme vyslovili pfiání,
aby se republice dobfie vedlo, tady jsme
odmítli neÏivé modly a pfiijali rozum, Ïi-
vé boÏstvo,mistrovsk˘ a vrcholn˘ v˘tvor
pfiírody.“ (M. A. Thiers, Dûjiny francouz-
ské revoluce,díl 2, str. 370.371)

KdyÏ byla do snûmovny pfiivedena
bohynû rozumu, vzal ji fieãník za ruku,
obrátil se ke shromáÏdûní a prohlásil:
„Smrtelníci,pfiestaÀte se tfiást pfied bez-
mocn˘mi hromy Boha, kterého stvofiil
vá‰ strach. Od této chvíle zapomeÀte
na v‰echna boÏstva,kromû rozumu.Na-
bízím vám jeho nejkrásnûj‰í a nejryzej-
‰í symbol; chcete-li mít nûjaké boÏstvo,
obûtujte jenom takovému... SkloÀte se
pfied vzne‰en˘m senátem svobody! AÈ
Ïije rozum.“

„Pfiedseda senátu bohyni objal, pak
ji posadili do nádherného vozu a za do-
provodu obrovského zástupu lidí ji vez-
li do katedrály Notre Dame, aby tam
nahradila Boha.Tam ji posadili na oltáfi
a v‰ichni pfiítomní jí vzdali hold.“ (Ali-
son, díl 1, kap.10)

Zanedlouho pfii‰lo na fiadu vefiejné
pálení Biblí. âlenové Spoleãnosti Ná-
rodního muzea ve‰li jednoho dne do
sálu mûstské rady a provolávali „AÈ Ïije
rozum!“ Na dlouhé Ïerdi nesli napích-
nuté ohofielé zbytky nûkolika knih,
mezi nimi breviáfie,misály a Star˘ i No-
v˘ zákon, které „odpykaly v ohni“, jak
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prohlásil pfiedseda, „za v‰echna bláz-
novství, ke kter˘m vedly lidstvo“. (Pa-
fiíÏské noviny,1793, ã. 318)

PapeÏství zahájilo proces, jenÏ vyús-
til v otevfien˘ ateismus.Do této situace
vehnaly Francii napjaté sociální, poli-
tické a náboÏenské pomûry,jeÏ byly v˘-
sledkem politiky ¤íma. Spisovatelé,kte-
fií popisovali hrÛzy revoluce, tvrdili, Ïe
bfiímû odpovûdnosti leÏí na vládnoucích
ãinitelích a církvi.Pravda je ov‰em tako-
vá,Ïe hlavní vinu nese církev.PapeÏství
po‰tvalo krále proti reformaci jako ne-
pfiíteli koruny, zdroji nepokojÛ, kter˘
ohroÏuje mír a soulad národa. Tímto
zpÛsobem ¤ím inspiroval panovníky
k nevídan˘m krutostem a perzekuci.

S Biblí pfiicházela svoboda.Lidé,kte-
fií pfiijali evangelium, najednou jako by
„pfii‰li k rozumu“. Postupnû se dokáza-
li vymanit z otroctví nevûdomosti, po-
vûr a nemravnosti a zaãali myslet a jed-
nat jako lidé.To ov‰em mezi panovníky
vyvolávalo obavy o vlastní trÛn.

V pozadí tohoto strachu a obav stál
¤ím,kter˘ toho následnû dokázal obrat-
nû vyuÏít.V roce 1525 pí‰e papeÏ fran-
couzskému regentu:„Tato mánie (ãímÏ
myslel protestantství) zniãí nejen nábo-
Ïenství,ale i v‰echnu vrchnost,‰lechtu,
v‰echen fiád a zákony.“(G.de Félice,Dû-
jiny protestantÛ ve Francii,díl 1,kap.2,
odst. 8) O nûkolik let pozdûji naléhal
papeÏsk˘ nuncius na krále:„Veliãenstvo,
nebuìte na omylu. Protestanté pfievrá-
tí v‰echen obãansk˘ a náboÏensk˘ po-
fiádek...TrÛn je ohroÏen,právû tak jako
oltáfi... Zavedení nového náboÏenství
musí nutnû vést k zavedení nové vlády.“
(D’Aubigné,Dûjiny reformace v Evropû
v dobû Kalvínovû,díl 2, kap.36) Teolo-

gové pÛsobili na pfiedsudky lidí. Pro-
hla‰ovali totiÏ, Ïe protestantské uãení
„obrací lidi k novinkám a k po‰etilos-
tem, olupuje krále o oddanou lásku je-
ho poddan˘ch a pfiivádí do záhuby jak
církev, tak stát.“ Tak se ¤ímu podafiilo
po‰tvat Francii proti reformaci. „Meã,
kter˘ stíhal protestanty, byl poprvé ta-
sen ve Francii;mûl bránit trÛn,zachránit
‰lechtu a zachovat zákony.“ (Wylie, díl
13, kap. 4)

P¤ED REVOLUCÍ

Vládnoucí pfiedstavitelé mohli stûÏí
pfiedvídat, kam tato osudná politika po-
vede. Uãení Bible by v‰tûpovalo do lid-
sk˘ch srdcí a myslí zásady spravedlnosti,
stfiídmosti, pravdy, rovnosti a lásky, kte-
ré jsou základními kameny prospûchu
národa.„Spravedlnost vyvy‰uje pronáro-
dy“ a „upevÀuje trÛn“ (Pfi 14,34;16,12);
„spravedlnost vytvofií pokoj“a jeho ovo-
ce bude „klid a bezpeãí navûky“ (Iz
32,17).âlovûk,kter˘ poslouchá BoÏí zá-
kon, bude také vûrnû ctít a poslouchat
zákony své zemû; kdo má bázeÀ pfied
Bohem,respektuje i krále a jeho spraved-
livou a zákonnou moc. Ne‰tûstí Francie
bylo v tom, Ïe zakázala Bibli a vyhnala
její „uãedníky“. âestní, mravnû silní, zá-
sadoví a inteligentní lidé, ktefií mûli od-
vahu pfiiznat se ke svému pfiesvûdãení
a trpût za pravdu,byli po staletí posíláni
do otroctví na galeje, umírali na hrani-
cích nebo ve vûzeÀsk˘ch kobkách. Tisí-
ce z nich hledaly záchranu v útûku a tak
to pokraãovalo je‰tû dvû stû padesát let
po zahájení reformace.

„Po celé dlouhé období mohly gene-
race FrancouzÛ sledovat, jak stoupenci
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evangelia prchají pfied zbûsilostí perze-
kutorÛ a odná‰ejí s sebou vzdûlanost,
fiemeslnick˘ um, píli a pofiádkumilov-
nost,v nichÏ zpravidla vynikali,aby jimi
obohatili zemû, ve kter˘ch na‰li azyl.
A nakolik byli pfiínosem pro jiné zemû,
natolik chudla jejich pÛvodní vlast.Kdy-
by v‰echno,co vypudili,zÛstalo ve Fran-
cii, kdyby se svou pílí a umem mohli
vyhnanci po cel̆ ch tûch tfii sta let podí-
let na obdûlávání pÛdy a zdokonalení
fiemeslné v˘roby, kdyby sv˘m tvÛrãím
nadáním a inteligencí mohli pfiispívat
k obohacení její vûdy a literatury, kdy-
by mûli moÏnost pfiispût svou moud-
rostí k fiízení politick˘ch záleÏitostí,kdy-
by mohli svou stateãnost projevit v bit-
vách, které Francie vedla, kdyby sv˘m
smyslem pro právo spoluutváfieli její
zákony a pfiidali k tomu je‰tû náboÏen-
ství Bible, které posiluje rozum a fiídí
svûdomí lidí, jakou slávu by to Francii
pfiineslo! Jakou velkolepou, úspû‰nou
a ‰Èastnou zemí – vzorem pro národy –
mohla b˘t!“

„Slep˘ a neúprosn˘ fanatismus v‰ak
odtud vyhnal kaÏdého uãitele ctnosti,
kaÏdého zastánce pofiádku,kaÏdého ãest-
ného obránce trÛnu. MuÏi, díky nimÏ
mohla jejich zemû získat ‘vûhlas a slá-
vu’,dostali na vybranou – hranici nebo
vyhnanství. Dílo zkázy bylo úplné. Ve
Francii nezÛstalo svûdomí, které by se
dalo zatratit, náboÏenství, které bylo
moÏné dovléct na hranici,vlastenectví,
které by ‰lo vyhnat ze zemû.“ (Wylie,
díl 13,kap.20) A revoluce se v‰emi sv˘-
mi hrÛzami pfii‰la jako zákonit˘ násle-
dek.

„S odchodem hugenotÛ nastal ve
Francii v‰eobecn˘ úpadek. Kvetoucí

prÛmyslová mûsta zaãala chátrat,úrod-
né oblasti se zmûnily v pÛvodní divo-
ãinu. Období neb˘valého rozmachu
vystfiídalo období intelektuální tuposti
a mravního úpadku. PafiíÏ se stala jed-
ním velk˘m chudobincem. Odhaduje
se, Ïe tûsnû pfied v˘buchem revoluce
pobíralo dvû stû tisíc chud˘ch almuÏ-
nu od dvora. Jedinû jezuitÛm se dafiilo
v upadajícím národû; tyransky fiídili kos-
tely a ‰koly, vûzení i galeje.“

Evangelium by Francii pfiineslo fie‰e-
ní politick˘ch a sociálních problémÛ,se
kter˘mi se pot˘kalo duchovenstvo,král
i zákonodárci a jeÏ nakonec pfiivedly
národ do anarchie a zkázy. Pod nadvlá-
dou ¤íma lid nemûl moÏnost poznat
blahodárné Kristovo uãení o sebeobû-
tování a nesobecké lásce; nevûdûl nic
o sebezapfiení pro blaho druh˘ch. Cír-
kev nekárala bohaté za to, Ïe utlaãují
chudé,chudí se ve svém útlaku a poní-
Ïení nemohli dovolat pomoci. Bohatí
a mocní dávali své sobectví najevo ãím
dál krutûji a s ãím dál vût‰í otevfienos-
tí. Staletí trvající hrabivost a rozmafii-
lost ‰lechty vyústila v nelidské vydírání
rolníkÛ. Bohatí utlaãovali chudé a v fia-
dách chudiny se rozrÛstala nenávist na-
mífiená proti bohat˘m.

V mnoha oblastech vlastnila zemû-
dûlské usedlosti ‰lechta.Lidé,ktefií v ze-
mûdûlství pracovali, byli pouze nájem-
ci,odkázaní na milost sv˘ch pánÛ,a ne-
zb˘valo jim neÏ se podfiizovat jejich
pfiemr‰tûn˘m poÏadavkÛm. Bfiímû vydr-
Ïování církve a státu nesly na sv˘ch bed-
rech stfiední a niÏ‰í vrstvy, kter˘m úfia-
dy a církev ukládaly tûÏké danû. „Pfiání
‰lechty platilo za nejvy‰‰í zákon.Zemû-
dûlci a rolníci mohli klidnû i hladovût,
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o to se jejich utlaãovatelé pramálo sta-
rali...Lidé byli nuceni pfii kaÏdém svém
kroku dbát na zájmy svého pána.Îivot
zemûdûlsk˘ch dûlníkÛ byl Ïivotem ne-
pfietrÏité práce a nekonãící bídy. Jejich
stíÏnosti,pokud si vÛbec troufali stûÏo-
vat, byly odmítány s naprost˘m pohr-
dáním. Soudy vÏdy stály na stranû
‰lechty. Soudci bûÏnû pfiijímali úplatky.
Vsystému,kde vládlo v‰eobecné úplat-
káfiství, tak i pouh˘ rozmar aristokrata
platil jako zákon. Z daní, vyÏdíman˘ch
z prost˘ch lidí svûtsk˘mi vládci na jed-
né stranû a duchovenstvem na stranû
druhé, se do královské nebo církevní
pokladny nedostala ani polovina.V‰ech-
no ostatní se ztratilo v rozmafiil˘ch ra-
dovánkách. Ti, kdo oÏebraãovali své
poddané, byli sami osvobozeni od pla-
cení daní a podle zákona nebo podle
zvyklostí jim patfiily v‰echny úfiady ve
státû. Pfiíslu‰níkÛ privilegovan˘ch tfiíd
bylo sto padesát tisíc, takÏe pro uspo-
kojení v‰ech jejich rozmarÛ byly milióny
lidí odsouzeny k bídnému a beznadûj-
nému Ïivotu.“ (viz Dodatek ã. 24)

Královsk˘ dvÛr se topil v pfiepychu
a rozmafiilosti. Lid a vládnoucí tfiída Ïili
v trvalé nedÛvûfie;v‰e,co vláda udûlala,
bylo z pohledu lidu podezfielé a egois-
tické. Více neÏ pÛl století pfied vypuk-
nutím revoluce vládl ve Francii Ludvík
XV.,kter˘ i v onûch zl˘ch ãasech proslul
jako lín˘,smysln˘ panovník nevázan˘ch
mravÛ. Stát se zvrhlou a krutou aristo-
kracií a se zbídaãen˘mi a nevzdûlan˘-
mi niÏ‰ími vrstvami se ocitl v tûÏké fi-
nanãní situaci. Lid ztratil nadûji a trpû-
livost. AniÏ by bylo tfieba prorockého
jasnozfiení, bylo zfiejmé, Ïe situace spû-
je ke stra‰nému v˘buchu. Na varovné

hlasy sv˘ch rádcÛ král odpovídal:„SnaÏ-
te se,aby v‰echno ‰lo tak dlouho,pokud
budu Ïít,po mé smrti aÈ se dûje cokoli.“
Nemûlo smysl stále mu opakovat, Ïe je
tfieba provést reformy. Král registroval
rozmáhající se zlo, nemûl v‰ak ani sílu
ani odvahu podniknout jakékoli kroky
k nápravû. Údûl, kter˘ ãekal Francii, aÏ
pfiíli‰ dobfie vyjadfiovalo jeho nestoudné
a sobecké heslo: „Po nás potopa.“

Podezíravost a nedÛvûra vládnoucích
tfiíd byla vodou na ml˘n ¤ímu, kter˘ jí
vyuÏíval k tomu, aby vládci drÏeli lid
v otroctví; dobfie vûdûl, Ïe právû tím
stát oslabí,a bude si moci tím více k so-
bû pfiipoutat vládce i lid.Byla to chytrá
politika – ¤ím vûdûl, Ïe mají-li b˘t lidé
opravdu zotroãeni, musí b˘t spoutány
a zotroãeny jejich du‰e. A nejjistûj‰í
zpÛsob, jak jim zabránit, aby se vyma-
nili z otroctví,bylo vychovat je tak,aby
nebyli schopni tû‰it se ze svobody. Ti-
síckrát hor‰í neÏ tûlesné utrpení, kte-
ré pfiiná‰ela politika ¤íma, byla mravní
zkáza. Lid, kterému vzali Bibli a kter˘
vychovávali uãením prostoupen˘m fa-
natismem a sobectvím,byl vydán napos-
pas nevûdomosti a povûrãivosti,propa-
dal nefiestem a naprosto nebyl schopn˘
vládnout si sám.

Koneãn˘ v˘sledek se v‰ak podstat-
nû li‰il od toho,co si ¤ím pfiál.Nedoká-
zal udrÏet lidové masy ve slepé poslu‰-
nosti sv˘ch dogmat,ale vychoval z nich
nevûrce a revolucionáfie, ktefií v fiím-
ském katolicismu vidûli jen opovrÏení-
hodné knûÏské intriky. Duchovenstvo
chápali jako souãást svého útlaku. Jedi-
n˘ bÛh,kterého znali,byl bÛh ¤íma.Uãe-
ní ¤íma bylo jejich jedin˘m náboÏen-
stvím. Hrabivost a krutost ¤íma pova-
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Ïovali za zákonité ovoce Bible, a s tím
nechtûli nic mít.

¤ím nesprávnû pfiedstavoval BoÏí po-
vahu i BoÏí poÏadavky,a lidé nyní odmít-
li Bibli i jejího pÛvodce. ¤ím vyÏadoval
slepou víru ve svá dogmata, a pfiitom se
dovolával Bible. Voltaire a jeho spojenci
na to reagovali tím,Ïe úplnû odmítli BoÏí
slovo a zaãali ‰ífiit jed nevûry. ¤ím srazil
lid k zemi svou Ïeleznou patou,a nyní se
tento poniÏovan˘ a utlaãovan˘ lid snaÏil
zbavit této tyranie,s tím ale odhodil i ve‰-
keré zábrany. To podvodné pozlátko,
které tak dlouho uctíval, ho natolik roz-
zufiilo, Ïe pak spolu s bludem odmítl
i pravdu.Otroci nefiesti zamûnili volnost
za nevázanost a vítûzoslavnû jásali nad
svou domnûlou svobodou.

âAS HRÒZOVLÁDY

Na poãátku revoluce král udûlal ústu-
pek a poskytl lidu vût‰í zastoupení,neÏ
jaké mûli zástupci ‰lechty a ducho-
venstva dohromady. Lid se tak sice stal
jaz˘ãkem na vahách moci, nebyl v‰ak
pfiipraven tohoto postavení moudfie
a prozíravû vyuÏít.V touze odãinit bez-
práví, jeÏ na nûm bylo pácháno, se roz-
hodl zcela pfiebudovat spoleãensk˘
systém.Pokofiovan˘ lid,kter˘ nebyl s to
zapomenout na dlouhá léta útrap a strá-
dání,se rozhodl,Ïe revolucí zmûní svou
nesnesitelnou bídu a Ïe se pomstí tûm,
které povaÏoval za pÛvodce svého utr-
pení. Utlaãovaní pak dûlali to, ãemu se
nauãili v dobách útlaku, a stali se utla-
ãovateli sv˘ch b˘val˘ch tr˘znitelÛ.

Ne‰Èastná Francie sklízela krvavou
ÏeÀ své setby. Podrobení se nadvládû
¤íma mûlo hrÛzné následky. Na místû,

kde Francie pod vlivem fiímského ka-
tolicismu zaloÏila na poãátku reforma-
ce první hranici,vztyãila revoluce svou
první gilotinu. Na stejném místû, kde
byli v ‰estnáctém století upáleni první
protestant‰tí muãedníci,skonãily v osm-
náctém století pod gilotinou první obû-
ti. Tím, Ïe vypudila evangelium, které
by ji uzdravilo, otevfiela Francie dvefie
nevûfie a zkáze. Tam, kde lidé odmítli
zábrany vypl˘vající z BoÏího zákona,se
ukázalo, Ïe lidmi vydané zákony nestaãí
zadrÏet pfiíval uvolnûn˘ch vá‰ní.Národ
se vydal na cestu revoluce a anarchie.
Boj proti Bibli zahájil etapu, kterou dû-
jiny oznaãují pojmem „hrÛzovláda“.Mír
a ‰tûstí zmizely z lidsk˘ch domovÛ i srd-
cí. Nikdo si nebyl niãím jist˘. Ten, kdo
se je‰tû vãera radoval z vítûzství,byl uÏ
dnes jedním z podezfiel˘ch.V‰ude vlád-
lo násilí a lidské vá‰nû.

Král, knûÏí a ‰lechta se museli pod-
robit nesmysln˘m poÏadavkÛm zfana-
tizovan˘ch davÛ. Poprava krále pouze
podnítila touhu lidu po pomstû, a ti,
kdo jej odsoudili, ho brzy sami násle-
dovali na popravi‰tû. Popraveni mûli
b˘t v‰ichni domnûlí nepfiátelé revolu-
ce. Zaplnila se vûzení. Jednu dobu v nich
bylo více neÏ dvû stû tisíc vûzÀÛ.Ve mûs-
tech po celém království se odehráva-
ly hrÛzné scény. âást revolucionáfiÛ se
postavila proti jiné skupinû a Francie
se stala velk˘m boji‰tûm znepfiátelen˘ch
skupin, ovládan˘ch nespoutan˘mi vá‰-
nûmi. „V PafiíÏi docházelo k jedné bou-
fii za druhou, obãané se rozdûlili do
rÛzn˘ch stran a skupin, které – jak se
zdálo – usilovaly jen o to, aby se na-
vzájem vyhubily.“ V‰eobecnou bídu ná-
sobilo je‰tû to, Ïe se Francie zapletla
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do dlouhé a niãivé války s evropsk˘mi
velmocemi. „Zemû dospûla na pokraj
zkázy; vojska se domáhala Ïoldu, Pafií-
Ïané hladovûli, venkov pusto‰ili lupiãi,
civilizace témûfi zanikla v anarchii a ne-
vázanosti.“

Lid si aÏ pfiíli‰ dobfie osvojil krutost
a násilí, jak ho to svûdomitû uãil ¤ím.Ko-
neãnû nastal den odplaty. Tentokrát uÏ
to ale nebyli následovníci JeÏí‰e Krista,
kdo byli vleãeni do vûzení a na hranice.
Ti uÏ dávno vymfieli nebo byli vyhnáni
do ciziny. Nemilosrdn˘ ¤ím zaãal nyní
pociÈovat smrtící sílu lidí, které nauãil li-
bovat si v krvavém násilí. „Pfiíklad perze-
kuce, kter˘ francouzské duchovenstvo
tak dlouhou dobu pfiedvádûlo, se nyní
obrátil s je‰tû vût‰í silou proti nim.Popra-
vi‰tû rudla krví knûÏí.Galeje a vûzení,kdy-
si plná hugenotÛ, se nyní zaplnila jejich
pronásledovateli. Pfiikováni ke galejní la-
vici museli tvrdû veslovat. ¤ímskokato-
liãtí knûÏí se nyní sh˘bali pod stejn˘mi
‘ranami’,jaké jejich církev tak ‰tûdfie roz-
dávala ‰lechetn˘m kacífiÛm.“

„Pak pfii‰ly dny, kdy nejbarbar‰tûj‰í
tribunály vydávaly nejbarbar‰tûj‰í zá-
kony,kdy nikdo se nemohl pozdravit se
sousedy, ani se pomodlit, aniÏ by ris-
koval,Ïe se tím dopustí smrtelného zlo-
ãinu.Tehdy ‰piclové nahlíÏeli do v‰ech
koutÛ, kaÏdé ráno pracovala gilotina
a vûzení byla pfieplnûná jako podpalu-
bí otrokáfiské lodi. Krev proudila kaná-
ly do Sény... Vozy plné obûtí projíÏdûly
dennû ulicemi PafiíÏe ke svému cíli a pro-
konzulové – které státní v˘bor vyslal
do krajÛ – jednali s takovou krutostí, ja-
kou nepoznala ani PafiíÏ. Jejich vraÏed-
né horlivosti nestaãila ani gilotina. Dlou-
hé fiady odsouzencÛ kosily kartáãové

stfiely z dûla. Do lodí naplnûn˘ch lidmi
museli udûlat díry, aby se vÛbec poto-
pily. Lyon se zmûnil v pustinu.VArrasu
zajatcÛm odepfieli i milost rychlé smrti.
Podél fieky Loiry, od Saumuru aÏ k mo-
fii, se slétala velká hejna vran a drav˘ch
ptákÛ, aby hodovali na nah˘ch tûlech
spleten˘ch v hrÛzném objetí. Popravãí
nebrali zfietel na pohlaví ani na vûk.Ta-
to hanebná vláda nechala popravit stov-
ky chlapcÛ a dûvãat, ktefií nedosáhli
je‰tû sedmnácti let. NemluvÀata vyrva-
ná Ïenám z náruãí nabodávali jakobíni
na hroty sv˘ch pík.“ Bûhem pouh˘ch
deseti let zahynulo nesmírné mnoÏství
lidí.

To v‰e byl satanÛv zámûr, na jehoÏ
provedení pracoval celá staletí. Celé je-
ho pÛsobení je od samého zaãátku aÏ
do konce zaloÏeno na podvodu. Jeho tr-
valou snahou je pfiiná‰et lidem tûÏkosti
a strádání,niãit BoÏí dílo,mafiit vliv jeho
milosrdenství a lásky,a pÛsobit tím v ne-
bi zármutek. Je schopen zaslepit lidskou
mysl a navádût ãlovûka k tomu,aby svÛj
nezdar svádûl na Boha, jako by v‰echna
bída byla dÛsledkem plánu Stvofiitele.
KdyÏ pak lidé, které poniÏoval a utisko-
val,získají svobodu,vede je k páchání ná-
silí a v˘stfiedností. Pfiípady takové nevá-
zanosti mohou pak tyrani pouÏívat jako
pfiíklad toho, kam aÏ vede svoboda.

KdyÏ lidé prohlédnou klam v jedné
podobû,pfiistrojí ho satan do jiného ‰a-
tu a lidé ho pfiijímají se stejn˘m nad‰e-
ním jako pfiedtím. KdyÏ zjistili, Ïe fiím-
ské katolictví je klam a satan uÏ je pro-
stfiednictvím tohoto nástroje nemohl
vést k pfiestupování BoÏího zákona,
svádûl je k tomu, aby vidûli v kaÏdém
náboÏenství podvod a aby Bibli poklá-
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dali za pouhou bajku. Tak lidé zavrhli
BoÏí ustanovení a oddali se nekontro-
lovanému zlu.

Obyvatelé Francie nepochopili, Ïe
skuteãná svoboda spoãívá v dodrÏování
poÏadavkÛ BoÏího zákona. Tento osud-
n˘ omyl jim pfiinesl spoustu tûÏkostí.
„Jen kdybys dal pozor na má pfiikázání,
byl by tvÛj pokoj jako fieka a tvá sprave-
dlnost jako mofiské vlny.“„Nemají pokoj
svévolníci,praví Hospodin.“„Ale kdo mû
poslouchá, v bezpeãí bude bydlet a Ïít
klidnû, beze strachu z nûãeho zlého.“
(Iz 48,18.22; Pfi 1,33)

PfiestoÏe mnozí nevûrní lidé neuzná-
vají BoÏí zákon, je zfiejmé, Ïe úspû‰n˘
Ïivot je podmínûn podfiízeností BoÏí-
mu fiádu. O tom svûdãí nejen Bible, ale
i dûjiny.

KdyÏ satan prostfiednictvím fiímsko-
katolické církve vedl lidi k neposlu‰-
nosti,pÛsobil tak skrytû a nenápadnû,Ïe
lidé v bídû a poníÏení – které se dostavi-
ly jako následek neposlu‰nosti – neroz-
poznali dÛsledky pfiestoupení BoÏích
zákonÛ. Díky pÛsobení Ducha svatého
v‰ak satan nemûl moÏnost své zámûry
plnû uskuteãnit. Lidé v‰ak neodhalili
skuteãnou pfiíãinu svého stavu ani zdroj
svého utrpení. Za revoluce národní ra-
da vefiejnû zavrhla BoÏí zákon a bûhem
následné hrÛzovlády mohli pak v‰ich-
ni poznat zákon pfiíãiny a následku.

KdyÏ Francie vefiejnû zavrhla Boha
a odmítla Bibli,znamenalo to pro mno-
hé dosaÏení cíle – koneãnû tady bylo
království, v nûmÏ neplatí meze stano-
vené BoÏím zákonem. ProtoÏe trest za
zlo nepfiichází okamÏitû,mají lidé sklon
„ãinit zlé vûci“ (Kaz 8,11). Pfiestupová-
ní správného a spravedlivého zákona

musí v‰ak nevyhnutelnû skonãit ne-
zdarem. Lidskou hfií‰nost sice nepostihl
okamÏit˘ trest,pfiesto si v‰ak po dlouhá
staletí zcela zákonitû pfiipravovala ne-
odvratn˘ údûl. Míra BoÏí trpûlivosti se
naplnila a mnozí pfiíli‰ pozdû zjistili, Ïe
i tato trpûlivost má své meze. BoÏí Duch,
kter˘ krotil satanovu moc, pfiestal pÛ-
sobit, a ìáblovi, jehoÏ jedinou rozko‰í
je hfií‰nost ãlovûka, se otevfielo volné
pole pÛsobnosti. KdyÏ lidé zaãali pá-
chat hrozné zloãiny, jeÏ slovy nelze ani
vylíãit, mohli satanovi sluhové sklízet
ovoce vzpoury. Zniãenou zemí znûl hrÛ-
zostra‰n˘ pláã – pláã vycházející z nej-
hlub‰í úzkosti. Francie se otfiásla, jako
by ji postihlo zemûtfiesení.NáboÏenství,
spoleãensk˘ fiád a zákony, rodina, stát
i církev – to v‰e bylo smeteno za vy-
datného pfiispûní tûch,kdo odmítli BoÏí
zákon. Starozákonní mudrc fiekl: „Své-
volník svou svévolí padne.“ „PfiestoÏe
hfií‰ník páchá zlo stokrát a lhÛta se mu
prodluÏuje, já vím, Ïe dobfie bude tûm,
kdo se bojí Boha, tûm,kdo se bojí jeho
tváfie. Av‰ak svévolníkovi se dobfie ne-
povede.“(Pfi 11,5;Kaz 8,12.13) „ProtoÏe
mûli poznání v nenávisti a bázeÀ pfied
Hospodinem si nezvolili..., budou jíst
plody své cesty, pfiesytí se sv˘mi plá-
ny.“ (Pfi 1,29.31)

BIBLE SE ·Í¤Í DO CELÉHO SVùTA

Vûrní BoÏí svûdkové, které zabila rou-
haãská moc vystupující „z propasti“,ne-
mûli b˘t umlãeni nadlouho. „Po tfiech
a pÛl dnech vstoupil do nich duch Ïi-
vota pfiicházející od Boha, postavili se
na nohy a hrÛza padla na ty, kdo to vi-
dûli.“(Zj 11,11) Vroce 1793 pfiijalo fran-
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couzské Národní shromáÏdûní dekret,
kter˘m zru‰ilo kfiesÈanské náboÏenství
a odmítlo Bibli.O tfii a pÛl roku pozdûji
v‰ak stejné shromáÏdûní tento dekret
zru‰ilo a opût povolilo volné ‰ífiení Bib-
le. Svût se zdûsil velikosti zla, které pfii-
‰lo jako dÛsledek odmítnutí Písma,a li-
dé poznali, jak dÛleÏitá je víra v Boha
a v BoÏí slovo jako základ ctnosti a mrav-
nosti. Pán fiekl: „Koho jsi hanûl a hano-
bil? Proti komu jsi pov˘‰il hlas a oãi
py‰nû vzhÛru zvedl? Proti Svatému Izra-
ele.“ (Iz 37,23) „Proto hle, já jim dám
poznat, tentokrát jim dám poznat svou
moc a bohat˘rskou sílu,poznají,Ïe mo-
je jméno je Hospodin.“ ( Jr 16,21)

O dvou svûdcích prorok dále fiekl:„Tu
usly‰eli ti dva proroci mocn˘ hlas z ne-
be: Vstupte sem! A vstoupili do nebe
v oblaku, a jejich nepfiátelé na to hledû-
li.“ (Zj 11,12) Od doby, kdy Francie roz-
poutala válku proti dvûma BoÏím svûd-
kÛm, dostalo se jim takov˘ch poct jako
nikdy pfiedtím. JiÏ v roce 1804 byla zalo-
Ïena Britská a Zahraniãní biblická spo-
leãnost. Poté zaãaly vznikat podobné
spoleãnosti s ãetn˘mi poboãkami i na
evropském kontinentu.Vroce 1816 byla
zaloÏena Americká biblická spoleãnost.
Vdobû zaloÏení Britské spoleãnosti byla
Bible pfieloÏena jiÏ do 50 jazykÛ, v nichÏ
pak byla ti‰tûna a roz‰ifiována.Od té do-
by byla pfieloÏena do dal‰ích nûkolika set
jazykÛ a dialektÛ (viz Dodatek ã. 25).

V první polovinû 18. století misijní-
mu pÛsobení v zahraniãí nikdo nevû-
noval pozornost. Nebyly zakládány
Ïádné nové spoleãnosti, o ‰ífiení kfies-
Èanství v pohansk˘ch zemích usilovalo
jen nûkolik církví. Koncem osmnácté-
ho století v‰ak do‰lo k zásadnímu obra-

tu. Racionalismus ve sv˘ch dÛsledcích
lidi neuspokojoval. Zaãali si více uvûdo-
movat dÛleÏitost BoÏího zjevení a nábo-
Ïenství vÛbec.Od té doby zaznamenala
misie v cizích zemích neb˘val˘ rozkvût
(viz Dodatek ã. 26).

Zdokonalení tisku napomohlo je‰tû
vût‰ímu roz‰ífiení Bible. Lep‰í moÏnost
kontaktu mezi rÛzn˘mi zemûmi, pfie-
konání mnoh˘ch pfiedsudkÛ a národní
v˘luãnosti a ztráta svûtské moci fiímské-
ho papeÏe otevfiely cestu pro postup Bo-
Ïího slova.Po nûkolik let se Bible prodá-
vala bez omezení na fiímsk˘ch ulicích
a dnes jiÏ Kniha knih proniká do v‰ech
ãástí svûta.

Nevûfiící Voltaire jednou pohrdavû
prohlásil: „UÏ mû unavuje, jak lidé neu-
stále opakují, Ïe kfiesÈanství zaloÏilo
dvanáct muÏÛ. DokáÏu, Ïe staãí jeden
muÏ, aby je pfiekonal.“ Od jeho smrti
Ïilo na svûtû uÏ mnoho generací.Milió-
ny lidí se zúãastnily taÏení proti Bibli.
Bible v‰ak není zdaleka poraÏena.Tam,
kde byly v dobû Voltaira stovky, jsou
dnes desetitisíce,ba statisíce v˘tiskÛ Bo-
Ïí knihy. Jeden z prvních reformátorÛ
prohlásil: „Bible je kovadlina, o niÏ se
zniãilo nejedno kladivo.“Pán fiíká:„Îád-
ná zbraÀ vyrobená proti tobû se nesetká
se zdarem, kaÏd˘ jazyk, jenÏ proti tobû
povstane na soudu, usvûdãí‰ ze svévo-
le.“ (Iz 54,17)

„Slovo Boha na‰eho je stálé navûky.“
„V‰echna jeho ustanovení jsou vûrná,
spolehlivá navûky a navÏdy, pravdou
a pfiímostí vytvofiená.“ (Iz 40,8; Î 111,
7.8) Cokoli je postaveno na moci ãlo-
vûka, bude svrÏeno, av‰ak to, co je za-
loÏeno na skále nemûnného BoÏího
slova, potrvá navûky.
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Angliãtí reformátofii se sice zfiekli uãe-
ní fiímského katolicismu, mnohé jeho
formy si v‰ak ponechali. I kdyÏ odmítli
vyznání víry a autoritu ¤íma, do boho-
sluÏeb anglikánské církve pfiejali nemálo
fiímskokatolick˘ch zvykÛ a obfiadÛ. Tvr-
dili,Ïe se dané vûci net˘kají svûdomí;Pís-
mo je nepoÏaduje, a proto nejsou dÛle-
Ïité, ani je nezakazuje, a nejsou tedy ani
‰patné. Jejich zachovávání mûlo zmen-
‰it propast mezi reformovan˘mi církve-
mi a ¤ímem a údajnû usnadnit pfiestup
katolíkÛ na protestantskou víru.

Pro lidi pfieváÏnû konzervativnû za-
loÏené a ochotné ke kompromisÛm to
byly naprosto pfiesvûdãivé argumenty.
Nûktefií v‰ak mûli jin˘ názor: právû to,
Ïe tyto zvyky „zmen‰ují rozdíl mezi ¤í-
mem a protestantismem“ (Martyn, díl
5, str. 22), byl podle nich dostateãn˘
argument k jejich odmítnutí. PovaÏo-
vali je za znamení otroctví, z nûhoÏ se
osvobodili a do nûhoÏ nemûli chuÈ se
vrátit.Byli pfiesvûdãeni,Ïe BÛh stanovil
ve svém slovu pravidla, kter˘mi se má
bohosluÏba fiídit, a lidé k tomu nemají
nic pfiidávat ani z toho ubírat.Velké od-
padnutí zaãalo tehdy, kdyÏ se lidé po-

kusili nahradit BoÏí autoritu autoritou
církve. ¤ím zaãal tím, Ïe pfiikazoval to,
co BÛh nezakázal,a skonãil tím,Ïe zaka-
zoval to, co BÛh v˘slovnû nafiídil.

Mnozí lidé si opravdovû pfiáli vrátit
se k ãistotû a prostotû,kterou se vyzna-
ãovala prvotní církev. Mnohé z obfiadÛ
anglikánské církve povaÏovali za pozÛ-
statky modláfiství a svûdomí jim nedo-
volilo se jich úãastnit.Av‰ak církev, pod-
porovaná svûtsk˘mi úfiady,vÛbec nepfii-
pustila, aby si nûkdo dovolil nesouhlasit
s jejími formami.Zákon nafiizoval úãast
na bohosluÏbách a zakazoval jakákoli
náboÏenská shromáÏdûní bez úfiedního
povolení, a to pod hrozbou trestu vû-
zení, vyhnanství nebo smrti.

PURITÁNI OPOU·TùJÍ ANGLII

Panovník,kter˘ zaãátkem 17. století na-
stoupil na anglick˘ trÛn,prohlásil, Ïe je
odhodlán pfiimût puritány,„aby se pod-
fiídili, ... nebo je vyhnat ze zemû nebo
je‰tû nûco hor‰ího.“(George Bancroft,
Dûjiny Spojen˘ch státÛ americk˘ch,
ãást 1, kap. 12, odst. 6) Za této bezv˘-
chodné situace,bez jakéhokoli náznaku
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Zásady náboÏenské svobody byly hlavními pilífii novû se rodící demokracie

za „velkou louÏí“. O prosazení náboÏenské sná‰enlivosti se 

v Novém svûtû zaslouÏil Roger Williams.



svûtlej‰í budoucnosti, dospûli mnozí
z tûchto opovrhovan˘ch, pronásledo-
van˘ch a vûznûn˘ch k pfiesvûdãení, Ïe
pro toho, kdo chce slouÏit Bohu podle
vlastního svûdomí, „pfiestala b˘t Anglie
jednou provÏdy vhodn˘m domovem“
( J. G. Palfrey, Dûjiny Nové Anglie, kap.
3, odst. 43). Nûktefií se proto rozhodli
hledat útoãi‰tû v Holandsku. âekaly je
ãetné obtíÏe, pfii‰li o majetek nebo se
dostali i do vûzení;mnozí pfiekrucovali
jejich úmysly nebo se na nich dopusti-
li zrady a vydali je nepfiátelÛm.Oni v‰ak
pfiesto zÛstali pevní a vytrvalí a ve spfiá-
teleném Holandsku na‰li útoãi‰tû.

Pfii útûku opustili svÛj domov, maje-
tek i zdroj obÏivy. V neznámé zemi –
mezi lidmi s jin˘mi zvyky a hovofiícími
jin˘m jazykem – se z nich stali cizinci.
Aby se uÏivili, museli vykonávat práce,
které neumûli. MuÏi, ktefií strávili cel˘
Ïivot obdûláváním pÛdy, se nyní muse-
li uãit fiemeslÛm. Pfiijali to v‰ak radost-
nû – nemarnili ãas leno‰ením nebo na-
fiíkáním. I kdyÏ na nû ãasto doléhala
chudoba,dûkovali Bohu za poÏehnání,
která obdrÏeli,a byli rádi,Ïe mohou vést
neru‰en˘ duchovní Ïivot. „Chápali, Ïe
jsou poutníky, proto nehledûli na bí-
du,ale pozvedali oãi k nebesÛm,ke své
nejdraÏ‰í vlasti, a jejich du‰e se naplni-
la pokojem.“ (Bancroft, ãást 1, kap.12,
odst.15)

Ve vyhnanství a v tûÏkostech sílila
jejich láska a víra. Vûfiili BoÏím slibÛm
a BÛh je v dobû nouze nezklamal. BoÏí
andûlé jim byli nablízku, povzbuzovali
je a pomáhali jim.A kdyÏ se zdálo,Ïe jim
BoÏí prozfietelnost ukazuje cestu pfies
oceán,do zemû,kde by mohli najít no-
vou vlast a zanechat sv˘m dûtem tak

cenné dûdictví náboÏenské svobody,
bez váhání se na tuto cestu vydali.

BÛh dopustil na svÛj lid zkou‰ky,a tím
jej pfiipravil, aby mohl splnit zámûry,
které s ním mûl.PoníÏil svou církev,aby
ji mohl pov˘‰it. BÛh se chystal zasáh-
nout v její prospûch, aby dal svûtu dal-
‰í dÛkaz, Ïe nezapomíná na lidi, ktefií
mu dÛvûfiují. Bûh událostí zmûnil tak,
Ïe satanÛv hnûv a úklady bezboÏn˘ch
lidí nakonec zv˘raznily BoÏí slávu a do-
vedly BoÏí lid na bezpeãné místo. Pro-
následování a vyhnanství tak otevfielo
cestu ke svobodû.

KdyÏ byli puritáni poprvé donuceni
oddûlit se od anglikánské církve, zavá-
zali se slavnostním slibem,Ïe budou ja-
ko svobodn˘ BoÏí lid „spoleãnû chodit
po v‰ech BoÏích cestách,které znají ne-
bo v budoucnu poznají“ ( J. Brown, Ot-
cové poutníci, str. 74). Tak zachovali
hlavní zásadu protestantismu. KdyÏ
poutníci z Holandska odcházeli,s úmys-
lem najít domov v Novém svûtû, jejich
kazatel John Robinson, kterému Pro-
zfietelnost nedovolila, aby je doprová-
zel, ve svém proslovu na rozlouãenou
fiekl:

„Bratfii, na krátkou chvíli se spolu
rozlouãíme a jen Pán ví, zda vás je‰tû
nûkdy uvidím.AÈ uÏ se shledáme nebo
ne,vyz˘vám vás pfied Bohem a jeho sva-
t˘mi andûly,abyste mne následovali jen
tam,kam já následuji Krista. JestliÏe vám
BÛh nûco zjeví prostfiednictvím jiného
nástroje, pfiijmûte to právû tak ochot-
nû, jako jste ochotnû pfiijímali kaÏdou
pravdu ode mne. Jsem si naprosto jist,
Ïe BÛh nám skrze své slovo odhalí je‰-
tû dal‰í pravdy a dá nám je‰tû více svût-
la.“ (Martyn, díl 5, str. 70)
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„Nenalézám slov, jimiÏ bych dosta-
teãnû vyjádfiil své politování nad stavem
reformovan˘ch církví,které dospûly ve
svém náboÏenském v˘voji do urãitého
stadia, a nepostupují dále, neÏ kam se
dostali reformátofii. Luteráni se nemo-
hou dostat dále, neÏ kam dospûl Lu-
ther...,a kalvinisté,jak víte,ustrnuli tam,
kam je dovedl velk˘ BoÏí muÏ, kter˘
ov‰em nepoznal v‰echno. To je bída,
nad kterou je tfieba nafiíkat,vÏdyÈ refor-
mátofii ve své dobû hofieli a ‰ífiili svût-
lo,nepoznali v‰ak dokonale celou BoÏí
pravdu. Kdyby byli dnes naÏivu, pfiijali
by právû tak ochotnû dal‰í poznání, jak
ochotnû pfiijali první svûtlo.“ (D. Neal,
Dûjiny puritánÛ, díl 1, str. 269)

„Pamatujte na svÛj církevní slib,kte-
r˘m jste se zavázali, Ïe budete chodit
po v‰ech cestách Pánû,které znáte nebo

v budoucnu poznáte. Pamatujte na svÛj
slib a smlouvu s Bohem i mezi sebou na-
vzájem, Ïe pfiijmete kaÏdé svûtlo a kaÏ-
dou pravdu, která vysvitne z psaného
BoÏího slova.Zapfiísahám vás v‰ak – dfií-
ve neÏ pfiijmete urãitou pravdu,porov-
návejte ji a pomûfiujte s ostatními prav-
dami Písma.VÏdyÈ není moÏné,aby kfies-
Èansk˘ svût vy‰el tak brzy z tak husté
protikfiesÈanské temnoty a aby ze dne
na den dospûl k naprosto dokonalému
poznání.“ (Martyn, díl 5, str. 70.71)

Touha po svobodû svûdomí dala
„poutníkÛm“sílu,aby zvládli obtíÏe spo-
jené s dlouhou cestou pfies mofie i dal‰í
nesnáze a nebezpeãí, jeÏ na nû ãíhalo
v nové zemi, a aby s BoÏím poÏehná-
ním mohli v Americe poloÏit základy
pro velk˘ národ. Pfies svou upfiímnost
a zboÏnost „poutníci“nepochopili plnû
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velkou zásadu náboÏenské svobody;
svobodu, pro kterou tolik obûtovali,
nebyli totiÏ ochotni dopfiát druh˘m.
„Jen velmi málo lidí, i nejpfiednûj‰ích
myslitelÛ a moralistÛ sedmnáctého sto-
letí, správnû chápalo v˘znamnou zása-
du, vypl˘vající z Nového zákona, Ïe je-
dinû BÛh má právo posuzovat lidskou
víru.“ (Martyn, díl 5, str. 297) Nauka, Ïe
BÛh povûfiil církev dozorem nad svûdo-
mím a dal jí právo urãovat, co je kacífi-
ství a trestat je, je jedním z nejhloubûji
zakofienûn˘ch papeÏsk˘ch bludÛ. Re-
formátofii sice odmítli uãení ¤íma, ne-
zbavili se v‰ak úplnû jeho nesná‰enli-
vosti. Hustá temnota, do níÏ papeÏství
za dlouhou dobu své vlády zahalilo ce-
lé kfiesÈanstvo, nebyla je‰tû úplnû od-
stranûna. Napfiíklad jeden z pfiedních
kazatelÛ osady v Massachusettském zá-
livu prohlásil: „Právû tolerance udûlala
svût protikfiesÈansk˘m. Trestání kacífiÛ
církvi neu‰kodilo.“ (Martyn, díl 5, str.
335) Osadníci pfiijali zásadu,Ïe pfii vol-
bách do samosprávy mají hlasovací
právo jen ãlenové církve. ZaloÏili jak˘-
si nov˘ druh státní církve a od v‰ech
vyÏadovali pfiíspûvky na podporu du-
chovních. Úfiady mûly právo potlaão-
vat kacífiství. Svûtská moc se tak dosta-
la do rukou církve. Tato opatfiení mûla
zanedlouho nevyhnuteln˘ dÛsledek –
perzekuci jin˘ch.

ROGER WILLIAMS

Jedenáct let po zaloÏení první osady
pfiijel do Nového svûta Roger Williams.
Podobnû jako první „poutníci“, i on
sem pfii‰el proto, aby mohl Ïít v pro-
stfiedí náboÏenské svobody. Na rozdíl

od nich v‰ak pochopil, co tehdy po-
chopili jen nemnozí – Ïe totiÏ svobo-
da je nezciziteln˘m právem v‰ech,bez
ohledu na jejich náboÏenské pfiesvûd-
ãení. Opravdovû hledal pravdu a stej-
nû jako Robinson pfiedpokládal, Ïe je‰-
tû nepfiijali v‰echno svûtlo z BoÏího slo-
va. Williams „jako první v moderním
kfiesÈanstvu ustanovil svûtskou správu
zaloÏenou na zásadû svobody svûdomí
a rovnosti názorÛ pfied zákonem.“(Ban-
croft, ãást 1, kap.15, odst.16) Tvrdil, Ïe
státní správa má za úkol potlaãovat
zloãiny, nikoli v‰ak znásilÀovat svûdo-
mí: „Vefiejnost nebo úfiady mohou roz-
hodovat, co je povinnost ãlovûka vÛãi
ãlovûku,jestliÏe se v‰ak pokou‰í pfiede-
pisovat povinnosti ãlovûka vÛãi Bohu,
pfiekraãují svou pravomoc a vytváfií
nebezpeãné prostfiedí. Je totiÏ jasné,
Ïe má-li státní správa takovou moc,
mÛÏe dnes nafiídit urãité názory nebo
víru, a zítra zase jiné. Tak se v Anglii
chovali rÛzní králové a královny a v fiím-
ské církvi papeÏové a koncily. Tak by
z víry vznikl zmatek.“ (Martyn, díl 5,
str. 340)

Úãast na bohosluÏbách vyÏadovala
státní církev pod hrozbou pokuty ne-
bo vûzení.„Williams se proti tomuto zá-
konu postavil a kritizoval jej.Nejhor‰ím
ustanovením anglického zákoníku by-
lo,Ïe nafiizoval pfiíslu‰nost ke státní cír-
kvi. Nutit lidi, aby se sdruÏovali s lidmi
odli‰né víry, pokládal Williams za zjev-
né poru‰ování jejich pfiirozen˘ch práv.
Nutit násilím nevûfiící a ty, kter˘m se
nechce,k úãasti na bohosluÏbách je to-
téÏ jako vyÏadovat od nich pokrytec-
tví... Tvrdil, Ïe ‘nikoho nelze nutit, aby
se bohosluÏeb úãastnil proti své vÛli.’ Je-
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ho protivníci, ohromeni jeho uãením,
volali: ‘CoÏe, není snad dûlník hoden
své mzdy?’ ‘Ano,’ odpovídal, ‘je hoden
mzdy, ale od tûch, kdo ho najímají.’“
(Bancroft, ãást 1, kap.15, odst. 2)

Souãasníci si Rogera Williamse váÏi-
li a milovali ho jako vûrného BoÏího
sluÏebníka,muÏe v˘jimeãného nadání,
mimofiádnû ãestného a opravdovû las-
kavého.Nemohli v‰ak tolerovat,Ïe stát-
ní správû vytrvale upíral právo vládnout
nad církví a prosazuje poÏadavky ná-
boÏenské svobody. Tvrdili, Ïe kdyby se
toto nové uãení zavedlo v praxi,„zniãi-
lo by základy státu a vlády v zemi“(Ban-
croft, ãást 1, kap.15, odst.10). Nakonec
Williamse odsoudili k vyhnanství – vy-
louãili ho z osad.Aby se vyhnul vûzení,
musel uprchnout uprostfied mrazivé zi-
my do divok˘ch lesÛ.

„âtrnáct t˘dnÛ jsem proÏil v drsné
pfiírodû,nemûl jsem co jíst a kde spát,“
napsal pozdûji.„Krkavci mû Ïivili v pus-
tinách.“ Dutiny stromÛ mu slouÏily jako
pfiístfie‰í (Martyn,díl 5, str. 349.350).Tak
pokraãoval jeho namáhav˘ útûk snûhem
a divok˘m lesem,aÏ na‰el útoãi‰tû u jed-
noho indiánského kmene, u jehoÏ pfií-
slu‰níkÛ si dÛvûru a náklonnost získal
tím, Ïe jim zvûstoval evangelium.

KdyÏ se koneãnû po mûsících puto-
vání dostal k bfiehÛm Narragensettské-
ho zálivu, poloÏil tam základy prvního
novodobého státu, kter˘ v plném roz-
sahu uznával právo na náboÏenskou
svobodu.Základní zásadou osady Roge-
ra Williamse bylo,„Ïe kaÏd˘ smí uctívat
Boha podle vlastního svûdomí“(Martyn,
díl 5, str. 354). Jeho mal˘ stát, Rhode
Island, se stal útoãi‰tûm pronásledova-
n˘ch a utlaãovan˘ch.Rostl a prospíval,

aÏ se jeho zásady – obãanská a nábo-
Ïenská svoboda – staly nejdÛleÏitûj‰ími
zásadami Americké republiky.

Ve slavném dokumentu, kter˘ ame-
riãtí pfiedkové vydali jako svou chartu
práv – v Prohlá‰ení nezávislosti – se
fiíká: „Pokládáme za samozfiejmé, Ïe
v‰ichni lidé byli stvofieni jako sobû rov-
ni a Stvofiitel jim dal nezcizitelná prá-
va, mezi nûÏ patfií právo na Ïivot, svo-
bodu a úsilí o ‰tûstí.“ Ústava zaruãuje
nedotknutelnost a neporu‰itelnost svû-
domí naprosto jasn˘mi slovy:„Jako kva-
lifikace pro jak˘koli vefiejn˘ úfiad ve Spo-
jen˘ch státech nesmí b˘t nikdy vyÏado-
vána náboÏenská pfiíslu‰nost.“„Kongres
nesmí vydat zákon, kter˘ by pfiedepi-
soval vyznávání urãitého náboÏenství
nebo omezoval svobodné vyznávání
náboÏenství.“

„TvÛrci ústavy uznávali vûãnou zá-
sadu,Ïe vztah ãlovûka k Bohu je mimo
rámec lidského zákonodárství a Ïe je-
ho právo na svobodu svûdomí je neza-
datelné. Tuto pravdu není nutné doka-
zovat, vypl˘vá z podstaty na‰í bytosti.
Právû toto vûdomí dalo mnoha lidem
sílu postavit se proti lidsk˘m zákonÛm
a nepovolit ani v plamenech hranic.
Pochopili, Ïe jejich odpovûdnost vÛãi
Bohu je nadfiazena nad lidská nafiízení
a jiní lidé nemají právo ovládat jejich
svûdomí. Je to pfiirozená zásada, která
nemÛÏe b˘t niãím odstranûna.“ (Kon-
gresové dokumenty USA,série 200,do-
kument ã. 271)

NOVÁ EXISTENCE V NOVÉM SVùTù

KdyÏ se po Evropû roz‰ífiily zprávy
o zemi, kde kaÏd˘ mÛÏe uÏívat plodÛ
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své práce a Ïít podle hlasu svého svûdo-
mí, vydaly se k bfiehÛm Nového svûta
tisíce lidí. Poãet osad rychle narÛstal.
„Stát Massachusetts vydal zvlá‰tní zá-
kon,kter˘ umoÏÀoval voln˘ vstup a po-
moc z vefiejn˘ch prostfiedkÛ kfiesÈa-

nÛm jakékoli národnosti, ‘ktefií utíkali
za Atlantick˘ oceán pfied válkami, hla-
dem nebo pfied útlakem perzekutorÛ’.
Tak se uprchlíci a utlaãovaní stali podle
ustanovení zákona hosty státu.“ (Mar-
tyn,díl 5,str.417) Bûhem dvaceti let od
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prvního pfiistání v Plymouthu se v No-
vé Anglii usadily tisíce „poutníkÛ“.

Pro dosaÏení cíle,po kterém touÏili,
„se spokojili s tím,Ïe uhájili holou exis-
tenci skromn˘m Ïivotem v pilné práci.
NepoÏadovali od pÛdy nic víc neÏ úrodu
úmûrnou vynaloÏené práci. Neutû‰o-
vali se klamn˘mi pfiedstavami o záfiivé
budoucnosti... Byli spokojeni s pozvol-
n˘m,ale trval˘m pokrokem svého spo-
leãenského fiádu. Trpûlivû sná‰eli útra-
py a odfiíkání Ïivota v divoãinû, sv˘mi
slzami a sv˘m potem zavlaÏovali strom
svobody, aÏ hluboko zakofienil.“

Bibli pokládali za základ víry, zdroj
moudrosti a chartu svobody. Jejím zá-
sadám pilnû uãili v rodinách, ve ‰ko-
lách a v kostelech.DÛsledky se projevi-
ly v dobrém hospodafiení, moudrosti,
poctivosti a stfiídmosti. âlovûk mohl
v osadû puritánÛ Ïít léta, „aniÏ spatfiil
opilce, usly‰el proklínání nebo potkal
Ïebráka“ (Bancroft, ãást 1, kap.19, odst.
25). Prokázalo se, Ïe zásady Bible jsou
nejjistûj‰í zárukou národní velikosti.
Slabé a izolované osady vyrostly v kon-
federaci siln˘ch státÛ a svût s údivem
sledoval „církev bez papeÏe a stát bez
krále“, jak Ïije v pokoji a prosperitû.

Bfiehy Ameriky v‰ak také lákaly stále
vût‰í poãet pfiistûhovalcÛ, ktefií sem
pfiicházeli ze zcela jin˘ch dÛvodÛ, neÏ
jaké sem pfiivedly první „poutníky“.
Aãkoli jejich prostá víra a ãistota mûly
velkou, pfietváfiející sílu, jejich vliv se
nyní stále zmen‰oval, úmûrnû stoupají-
címu poãtu obyvatel, ktefií hledali jen
hmotné v˘hody.

Zásada, pfiijatá prvními osadníky, Ïe
jen ãlenové církve mohou volit nebo
b˘t voleni do státní správy,vedla k hroz-

n˘m koncÛm. První osadníci ji pÛvod-
nû pfiijali proto, aby uchovali ãistotu
státu, v dÛsledku v‰ak pfiivodila rozklad
církve. ProtoÏe ãlenství v církvi bylo
podmínkou úãasti pfii volbách i pod-
mínkou k získání úfiadu, pfiipojili se
k církvi mnozí, ktefií sledovali pouze
své osobní zájmy, aniÏ by proÏili sku-
teãnou zmûnu srdce. Díky pfiílivu ne-
obrácen˘ch lidí docházelo ov‰em v cír-
kvích k v˘razn˘m zmûnám; dokonce
i kazateli se stávali lidé,ktefií nejen uãi-
li bludy,ale ani neznali pfietváfiející moc
Ducha svatého. Tím se znovu potvrdi-
lo,co se uÏ tolikrát projevilo v dûjinách
církve od doby Konstantina aÏ do dne‰-
ních dnÛ–totiÏ jak neblahé následky pfii-
ná‰í kaÏd˘ pokus budovat církev pomo-
cí státu, snaha prosadit svûtskou mocí
evangelium JeÏí‰e Krista, kter˘ prohlá-
sil: „Moje království není z tohoto svû-
ta.“ ( J18,36) Jakékoli spojení církve se
státem, byÈ jen nepatrné, nepfiibliÏuje
svût církvi, i kdyÏ se to tak mÛÏe jevit,
ale ve skuteãnosti vÏdy pfiibliÏuje cír-
kev svûtu.

Dal‰í generace témûfi úplnû zapo-
mnûla na v˘znamnou zásadu hlásanou
Robinsonem a Rogerem Williamsem –
Ïe poznání pravdy postupnû roste a Ïe
vûfiící mají ochotnû pfiijímat v‰echno
svûtlo, které vyzafiuje z BoÏího slova.
Protestantské církve v Americe – právû
tak jako v Evropû –, které pfiijaly poÏe-
hnání reformace, nepokraãovaly v za-
poãaté cestû. Aãkoli ãas od ãasu se na
scénû objevili lidé, ktefií se zaslouÏili
o odhalení star˘ch bludÛ, vût‰ina lidí
se – jako Îidé v dobû Pána JeÏí‰e nebo
jako zastánci papeÏství v dobû Luthera
– spokojila s tím, Ïe vûfiila tomu, ãemu
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vûfiili jejich otcové,a Ïila tak,jak Ïili oni.
Proto náboÏenství znovu upadlo do for-
malismu,bylo v nûm plno bludÛ a povûr,
které by církev musela odmítnout,kdy-
by se i nadále drÏela BoÏího slova.Duch
„reformace“ se postupnû vytrácel, aÏ
vznikla témûfi tak velká potfieba refor-
mace v protestantsk˘ch církvích, jaká
byla v fiímskokatolické církvi v dobû
Lutherovû.Projevovalo se v nich právû
tolik svûtskosti a duchovní otupûlosti,
ale i stejn˘ obdiv k lidsk˘m názorÛm
a nahrazování zásad BoÏího slova lid-
sk˘mi v˘mysly.

Velké roz‰ífiení Bible a jejího posel-
ství na poãátku devatenáctého století
nepfiineslo odpovídající pokrok v po-
znání zjevené pravdy a prakticky pro-
Ïívaného náboÏenství. Satan uÏ nemo-
hl skr˘vat pfied lidmi BoÏí slovo, jak to
dûlal v dfiívûj‰ích dobách,protoÏe k Bib-
li mûli pfiístup v‰ichni. Své zámûry pro-
to realizoval tím,Ïe mnohé vedl ke zne-
vaÏování biblického poselství. Tak lidé

pfiestali studovat Písmo a dále pfiijíma-
li nesprávné v˘klady a uãení, které ne-
vycházejí z Bible.

KdyÏ satan poznal, Ïe se mu nedafií
potlaãit pravdu pronásledováním,pouÏil
znovu metodu kompromisÛ, která jiÏ
v minulosti vedla k velkému odpadnutí
a vzniku fiímské církve. Vedl kfiesÈany,
aby se spojili, tentokrát nikoli s pohany,
ale s lidmi, ktefií se lpûním na svûtsk˘ch
vûcech projevovali jako skuteãní modlá-
fii,stejnû jako kdysi ctitelé soch.V˘sledek
tohoto spojení nebyl o nic ménû zhoub-
n˘ neÏ v˘sledek obdobného spojení
v dobách minul˘ch. Pod rou‰kou nábo-
Ïenství vzkvétala p˘cha a v˘stfiednosti
a církve zachvátil rozklad. Satan dále pfie-
vracel uãení Bible. NejrÛznûj‰í tradice,
které niãí milióny lidí, zapou‰tûly hlubo-
ké kofieny. Církev podporovala a hájila
tradice, místo aby usilovala „o víru, jed-
nou provÏdy odevzdanou BoÏímu lidu“.
Tak odloÏila zásady,pro které tolik vyko-
nali a vytrpûli reformátofii.



Za jednu z nejdÛleÏitûj‰ích biblick˘ch
zpráv lze povaÏovat zvûst o JeÏí‰ovû
druhém pfiíchodu, kdy dokonãí dílo
záchrany ãlovûka. BoÏí lid, kter˘ musí
tak dlouho putovat „údolím stínu smr-
ti“, dostává radostnou nadûji v zaslí-
bení o pfiíchodu Pána, kter˘ je „vzkfií-
‰ení a Ïivot“a kter˘ pfiijde, aby „pfiive-
dl vyhnance domÛ“. Uãení o druhém
pfiíchodu JeÏí‰e Krista je základní
my‰lenkou Písma. Od chvíle, kdy prv-
ní lidé museli odejít z ráje, ãekají vûfií-
cí na pfiíchod slíbeného zachránce,
kter˘ zvítûzí nad jejich odpÛrcem
a uvede je znovu do ztraceného ráje.
UÏ v dávn˘ch dobách oãekávali vûfií-
cí slavn˘ pfiíchod Mesiá‰e – jako na-
plnûní své nadûje. Enochovi, kter˘
patfiil k sedmé generaci potomkÛ
obyvatel ráje a kter˘ cel˘ch tfii sta let
„chodil“ po této zemi s Bohem, Pán
dovolil, aby z dálky spatfiil pfiíchod
Vysvoboditele. Prohlásil: „Hle, pfiichá-
zí Pán s desetitisíci sv˘ch svat˘ch,aby
vykonal soud nade v‰emi.“ ( Ju 14.15)
Jób zvolal ve svém utrpení s neotfiesi-
telnou dÛvûrou: „Já vím, Ïe mÛj Vy-
kupitel je Ïiv a jako poslední se po-

staví nad (m˘m) prachem...Uzfiím Bo-
ha, já ho uzfiím, pro mne tu bude, mé
oãi ho uvidí, ne nûkdo cizí.“ ( Jb 19,
25-27)

Pfiíchod JeÏí‰e Krista, kter˘ nastolí
vládu spravedlnosti, inspiroval pisatele
Bible k mnoha krásn˘m a vzne‰en˘m
v˘rokÛm. Bibliãtí básníci a proroci se
o nûm vyjadfiovali oslavnû a s horou-
cím nad‰ením. Îalmista o moci a slávû
krále Izraele napsal: „Ze Siónu, místa
dokonalé krásy, zaskvûl se BÛh, pfiichá-
zí BÛh ná‰ a nehodlá mlãet... Nebesa
shÛry i zemi volá, povede pfii se sv˘m
lidem.“ (Î 50,2-4) „Nebesa se zaradují,
rozjásá se zemû ...vstfiíc Hospodinu,Ïe
pfiichází, Ïe pfiichází soudit zemi. On
bude soudit svût spravedlivû a národy
podle své pravdy.“ (Î 96,11-13)

Prorok Izaiá‰ napsal: „Probuìte se,
plesejte,kdo pfieb˘váte v prachu! VÏdyÈ
tvá rosa je rosou svûtel, porazí‰ i zemi
stínÛ.“ „Tvoji mrtví obÏivnou, má mrt-
vá tûla vstanou!“ „Panovník Hospodin
provÏdy odstraní smrt a setfie slzu z kaÏ-
dé tváfie, sejme potupu svého lidu z celé
zemû; tak promluvil Hospodin.V onen
den se bude fiíkat:‘Hle,to je ná‰ BÛh. Je
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ZASLÍBENÍ NÁVRATU
O druhém JeÏí‰ovû pfiíchodu hovofiili proroci i dal‰í bibliãtí pisatelé,

pozdûji také reformátofii.Této události pfiedcházejí ãetná znamení,

v˘znamná je také úzká souvislost s Kristov˘m prvním pfiíchodem.



to Hospodin, v nûhoÏ jsme skládali na-
dûji, budeme jásat a radovat se, Ïe nás
spasil.’“ (Iz 26,19; 25,8.9)

Abakuk sledoval ve vidûní KristÛv
pfiíchod:„Z Témanu pfiichází BÛh,z ho-
ry Páranu Svat˘. Nebesa pfiikr˘vá jeho
velebnost, zemû je plná chvalozpûvÛ.
Záfií jako svûtlo.“ „Stanul, a mûfií zemi,
pohlédl, a zatfiásl pronárody;pukají od-
vûká horstva,pahorky pravûké se hrou-
tí;cesta vûãnosti patfií jemu.“„Jede‰ na
sv˘ch ofiích,tvoje vozy pfiiváÏejí spásu.“
„Spatfiily tû hory a chvûjí se... propast-
ná tÛÀ do kfiiku se dala, vysoko vzpíná
své ruce. Do svého obydlí se stáhlo
slunce i mûsíc, utekly pfied svûtlem
tv˘ch ‰ípÛ, pfied záfií tvého bly‰tivého
kopí.“ „Vy‰el jsi spasit svÛj lid, spasit
pomazaného svého.“ (Abk 3,3.4.6.8.
10.11.13)

KdyÏ se Spasitel chystal k odchodu
od sv˘ch uãedníkÛ, utû‰oval je uji‰tû-
ním, Ïe znovu pfiijde: „Va‰e srdce aÈ se
nechvûje...Vdomû mého Otce je mno-
ho pfiíbytkÛ... Jdu,abych vám pfiipravil
místo.A odejdu-li, abych vám pfiipravil
místo,opût pfiijdu a vezmu vás k sobû.“
( J14,1-3) „AÏ pfiijde Syn ãlovûka ve své
slávû a v‰ichni andûlé s ním, posadí se
na trÛnu své slávy; a budou pfied nûho
shromáÏdûny v‰echny národy.“(Mt 25,
31.32)

Andûlé, ktefií se ukázali nad Olivo-
vou horou po Kristovû nanebevstou-
pení, opakovali uãedníkÛm slib o Kris-
tovû návratu: „Tento JeÏí‰,kter˘ byl od
vás vzat do nebe,znovu pfiijde právû tak,
jak jste ho vidûli odcházet.“ (Sk 1,11)
A apo‰tol Pavel, kter˘ mluvil pod vli-
vem Ducha svatého, dosvûdãil: „Zazní
povel, hlas archandûla a zvuk BoÏí pol-

nice, sám Pán sestoupí z nebe.“ (1 Te
4,16) Prorok na ostrovû Patmos praví:
„Hle, pfiichází v oblacích! Uzfií ho kaÏ-
dé oko.“ (Zj 1,7)

S pfiíchodem Krista se spojuje sláva
„chvíle, kdy bude v‰echno nové, jak
o tom BÛh od vûkÛ mluvil ústy sv˘ch
svat˘ch prorokÛ“ (Sk 3,21). Tehdy bu-
de zlomena dlouhotrvající vláda zla.
„Vlády nad svûtem“se ujme „Hospodin
a jeho Mesiá‰; a bude kralovat na vûky
vûkÛ.“(Zj 11,15) „I zjeví se Hospodino-
va sláva a v‰echno tvorstvo spoleãnû
spatfií,Ïe promluvila Hospodinova ústa.“
„Panovník Hospodin dá vzklíãit spra-
vedlnosti a chvále pfiede v‰emi proná-
rody.“„Vonen den se Hospodin zástupÛ
stane ozdobnou korunou a nádhern˘m
vûncem pozÛstatku svého lidu.“ (Iz
40,5; 61,11; 28,5)

Tehdy bude v‰ude nastoleno dlou-
ho oãekávané Mesiá‰ovo království mí-
ru. „Hospodin potû‰í Sión,potû‰í v‰ech-
na jeho místa, jeÏ jsou v troskách. Jeho
pou‰È zmûní,bude jako Eden,jeho pus-
tina jako zahrada Hospodinova.“„Bude
jí dána sláva Libanónu,nádhera Karme-
lu a ·áronu.“ „UÏ nikdy o tobû nefiek-
nou: Opu‰tûná.A nikdy o tvé zemi ne-
fieknou:Zpusto‰ená.Budou tû naz˘vat:
Oblíbená a tvou zemi:Vdaná.“„Jako se
Ïenich veselí z nevûsty, tak se tvÛj BÛh
bude veselit z tebe.“ (Iz 51,3; 35,2; 62,
4.5)

Pfiíchod Pána pánÛ byl ve v‰ech do-
bách nadûjí jeho vûrn˘ch následovní-
kÛ.Slib,Ïe opût pfiijde,kter˘ Spasitel dal
pfii louãení na Olivové hofie, byl pro
uãedníky pfiíslibem skvûlé budoucnos-
ti; dávalo jim to radost a nadûji, kterou
jim nemohly vzít ani tûÏkosti a strádá-
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ní. V dobách útlaku a perzekuce byl
„pfiíchod velkého Boha a na‰eho Spa-
sitele blaÏenou nadûjí“. KdyÏ zarmou-
cení kfiesÈané v Tesalonice pochováva-
li své milované, ktefií doufali, Ïe se do-
Ïijí pfiíchodu Pána JeÏí‰e, pfiipomínal
jim jejich uãitel, apo‰tol Pavel, zmrt-
v˘chvstání, ke kterému dojde pfii pfií-
chodu Spasitele. Tehdy mrtví v Kristu
vstanou a spolu s Ïiv˘mi budou uchvá-
ceni,aby se potkali s Pánem v oblacích.
„A pak uÏ navÏdy budeme s Pánem.
Tûmito slovy se vzájemnû potû‰ujte.“
(1 Te 4,16-18)

Na ostrovû Patmos sly‰el milovan˘
uãedník Pána JeÏí‰e slib: „Ano, pfiijdu
brzy,“ a jeho touÏebná odpovûì vyjád-
fiila to, za co se modlí církev bûhem
celého svého pozemského putování:
„Amen, pfiijì, Pane JeÏí‰i!“ (Zj 22,20)

DRUH¯ P¤ÍCHOD
Z POHLEDU REFORMÁTORÒ

Z vûzeÀsk˘ch cel, z hranic a popravi‰È,
kde vûfiící a muãedníci svûdãili pro
pravdu, zní po staletí hlas jejich víry
a nadûje. ProtoÏe „byli pfiesvûdãeni
o tom, Ïe Kristus vstal z mrtv˘ch, a Ïe
tudíÏ i sami vstanou z mrtv˘ch,aÏ Kris-
tus pfiijde, pohrdali smrtí,“ jak napsal
jeden z tûchto kfiesÈanÛ, „a byli nad ni
povzneseni.“ (Daniel T.Taylor,Kristova
vláda na zemi ãili Hlas církve ve v‰ech
dobách, str. 33) Ochotnû sestupovali
do hrobu,aby z nûho mohli „svobodnû
vstát“ (tamtéÏ, str. 54). TouÏili setkat se
s Pánem,„kter˘ pfiijde z nebe v oblacích
a se slávou svého Otce“, „aby pfiinesl
spravedliv˘m království“. Valden‰tí vy-
znávali tutéÏ víru (tamtéÏ,str.129-132).

Viklef oãekával pfiíchod Vykupitele jako
nadûji církve (tamtéÏ, str.132-134).

Luther prohlásil: „Jsem pfiesvûdãen,
Ïe nepfiejde ani tfii sta let a dostaví se
den soudu. BÛh nebude a nemÛÏe jiÏ
déle strpût tento bezboÏn˘ svût.“„BlíÏí
se velk˘ den,v nûmÏ bude svrÏeno krá-
lovství zla.“ (TamtéÏ, str.158.134)

„Tento star˘ svût není daleko od své-
ho konce,“prohlásil Melanchthon.Kal-
vín vyzval kfiesÈany, „aby si bez váhání
pfiáli pfiíchod Kristova dne jako událost
ze v‰ech nejÏádoucnûj‰í“. Jindy pro-
hlásil, Ïe „na tento den bude stále mys-
let celá rodina vûfiících“.„Musíme touÏit
po Kristu,musíme ho hledat a pfiem˘‰-
let o nûm, aÏ do úsvitu toho velkého
dne,kdy ná‰ Pán plnû zjeví slávu svého
království.“ (TamtéÏ, str.158.134)

„Nevzal snad Pán JeÏí‰ lidské tûlo
s sebou do nebe?“prohlásil skotsk˘ re-
formátor J. Knox. „CoÏpak se nevrátí?
Víme,Ïe se vrátí, a to brzy.“Ridley a La-
timer,ktefií poloÏili své Ïivoty za pravdu,
vyhlíÏeli ve vífie pfiíchod Pána. Ridley
napsal: „Svût se nepochybnû blíÏí ke
svému konci – v to vûfiím,a proto to fií-
kám. Volejme s Janem, sluÏebníkem
Pánû,ve sv˘ch srdcích k na‰emu Spasi-
teli:‘Pfiijì, Pane JeÏí‰i, pfiijì.’“ (TamtéÏ,
str.151.145)

„Pomy‰lení na pfiíchod Pána,“napsal
Baxter,„je pro mne jedno z nejmilej‰ích
a nejradostnûj‰ích.“(Richard Baxter,Dí-
lo,díl 17,str.555) „V˘sledkem víry a cha-
rakteristikou prav˘ch vûfiících je oãe-
kávat KristÛv pfiíchod a radovat se z té-
to blaÏené nadûje.“„Je-li smrt posledním
nepfiítelem, kter˘ má b˘t zniãen pfii
zmrtv˘chvstání, pak aÏ se prosadí toto
koneãné vítûzství, zfiejmû pochopíme,
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jak opravdovû vûfiící mûli touÏit a mod-
lit se za druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista.“
(TamtéÏ,díl 17, str.500) „To je ten den,
po nûm mají v‰ichni vûfiící touÏit,v nûj
mají doufat a na nûj mají ãekat jako na
dokonãení svého vykoupení a splnûní
v‰ech pfiání a tuÏeb své du‰e.“
„Urychli, Pane, tento blaÏen˘ den.“
(TamtéÏ,díl 17, str.182.183) To byla na-
dûje apo‰tolské církve, „církve na pou-
‰ti“ i reformátorÛ.

ZNAMENÍ DRUHÉHO P¤ÍCHODU

Proroctví pfiedpovídá nejen zpÛsob
a úãel druhého pfiíchodu JeÏí‰e Krista,
ale udává také znamení, podle kter˘ch
lidé poznají, Ïe se blíÏí. Pán JeÏí‰ fiekl:
„Budou znamení na slunci, mûsíci
a hvûzdách.“(L 21,25) „Zatmí se slunce
a mûsíc ztratí svou záfii, hvûzdy budou
padat z nebe a mocnosti,které jsou v ne-
besích, se zachvûjí. A tehdy uzfií Syna
ãlovûka pfiicházet v oblacích s velikou
mocí a slávou.“(Mk 13,24-26) Jan v kni-
ze Zjevení popisuje první ze znamení,
která budou pfiedcházet druh˘ pfiíchod,
takto:„Nastalo veliké zemûtfiesení,slun-
ce zãernalo jako smuteãní ‰at, mûsíc
úplnû zkrvavûl.“ (Zj 6,12)

Tato znamení se ukázala pfied zaãát-
kem devatenáctého století. V roce
1755 se toto proroctví splnilo do té
doby nejniãivûj‰ím znám˘m zemûtfie-
sením.V‰eobecnû se o nûm hovofií ja-
ko o lisabonském zemûtfiesení, i kdyÏ
zasáhlo velkou ãást Evropy, Afriky
i Ameriky. Otfiesy byly pozorovatelné
i v Grónsku, v Západní Indii, na ostro-
vû Madeira, v Norsku a ·védsku, ve
Velké Británii a v Irsku. Zemûtfiesení

zasáhlo území nejménû deseti miliónÛ
ãtvereãních kilometrÛ. V Africe se ze-
mûtfiesení projevilo témûfi stejnû silnû
jako v Evropû; zniãena byla velká ãást
AlÏírska. Nedaleko hranic s Marokem
zmizela celá vesnice s osmi nebo de-
seti tisíci obyvateli.Obrovská pfiílivová
vlna zasáhla pobfieÏí ·panûlska a Afri-
ky, zaplavila celá mûsta a zpÛsobila
hroznou zkázu.

Nejsilnûji se zemûtfiesení projevilo
ve ·panûlsku a Portugalsku. Mûsto Ká-
diz zasáhla pfiílivová vlna vysoká témûfi
dvacet metrÛ. Tfiásly se hory, „nûkteré
z nejvût‰ích v Portugalsku otevfiely své
vrcholky, neobvykl˘m zpÛsobem puk-
ly, rozpadly se na kusy a obrovské skal-
ní masivy se valily do údolí. Oãití svûd-
kové tvrdili, Ïe z nûkter˘ch hor ‰lehaly
plameny.“ (Sir Charles Lyell, Základy
geologie, str. 495)

„V Lisabonu ‘bylo z hlubin zemû sly-
‰et jakoby dunûní hromu. Vzápûtí zni-
ãil velkou ãást mûsta prudk˘ otfies. Bû-
hem ‰esti minut zahynulo na ‰edesát
tisíc lidí. Mofie nejdfiíve ustoupilo, ob-
naÏilo ‰irok˘ pruh písãitého pobfieÏí,za
chvíli se v‰ak vodní pfiíval hnal zpátky.
Pfiílivová vlna vystoupila patnáct i více
metrÛ nad obvyklou úroveÀ hladiny.’
Za zcela v˘jimeãnou událost, ke které
v Lisabonu za této katastrofy do‰lo, lze
povaÏovat také zmizení nové pfiístavní
hráze,vybudované s obrovsk˘mi nákla-
dy z mramoru. Na tuto hráz se sebûhl
velk˘ zástup lidí v domnûní,Ïe tam jsou
v bezpeãí pfied bortícími se domy. Pfií-
stavní hráz se v‰ak zniãehonic propadla
do mofie a v‰ichni lidé, ktefií na ní byli,
zahynuli; na hladinu nevyplavalo ani
jedno mrtvé tûlo.“ (TamtéÏ, str. 495)
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„V dÛsledku zemûtfiesení skonãily
v troskách v‰echny kostely a klá‰tery,
vût‰ina velk˘ch vefiejn˘ch budov a ví-
ce neÏ ãtvrtina obytn˘ch domÛ.Asi dvû
hodiny po zemûtfiesení propukly v rÛz-
n˘ch ãástech mûsta silné poÏáry,jeÏ bû-
hem necel˘ch tfií dnÛ mûsto naprosto
zpusto‰ily. K zemûtfiesení do‰lo ve svá-
tek,kdy byly kostely a klá‰tery plné lidí,
jen málokdo se zachránil.“ (Encyclope-
dia Americana,heslo Lisabon) „Zdû‰ení
lidí se nedá popsat. Nikdo neplakal, ni-
kdo neuronil ani slzu. Ti, kdo pfieÏili,
byli ‰ílení hrÛzou, pobíhali sem a tam,
tloukli se do obliãeje a do prsou a vo-
lali: ‘Slitování, to je konec svûta.’ Matky
zapomínaly na své dûti a pospíchaly
pro obrazy nebo sochy UkfiiÏovaného;
mnozí hledali útoãi‰tû v kostelech.Do-

cela zbyteãnû ov‰em vystavovali Ukfii-
Ïovaného a objímali oltáfie. Obrazy, so-
chy, knûÏí i náv‰tûvníci kostelÛ byli
spoleãnû pohfibeni v jedné zfiíceninû.“
Odhaduje se, Ïe onoho osudného dne
pfii‰lo o Ïivot celkem devadesát tisíc li-
dí (viz Dodatek ã. 27).

O ãtvrtstoletí pozdûji se ukázalo dal-
‰í znamení, o kterém se zmiÀuje pro-
roctví – zatmûní slunce a mûsíce. Je
pozoruhodné,Ïe proroctví pfiesnû pfied-
povûdûlo ãas jeho naplnûní.KdyÏ Kris-
tus mluvil se sv˘mi uãedníky na Olivo-
vé hofie,popsal dlouhé období zkou‰ek
církve – tj.1260 rokÛ papeÏského pro-
následování,které mûlo b˘t podle JeÏí-
‰ova slibu zkráceno, a poté se zmínil
o nûkter˘ch jevech, které budou pfied-
cházet jeho pfiíchod. Vymezil rovnûÏ
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dobu, kdy se ukáÏe první z nich: „Ale
v tûch dnech po onom souÏení zatmí
se slunce, mûsíc ztratí svou záfii.“ (Mk
13,24) Období 1260 prorock˘ch dnÛ,
neboli let,skonãilo v roce 1798.O ãtvrt-
století dfiíve témûfi ustalo jakékoli pro-
následování.Po skonãení pronásledová-
ní mûlo podle slov JeÏí‰e Krista nastat
zatmûní slunce. Toto proroctví se také
splnilo, a to 19. kvûtna 1780.

„Temn˘ den 19. kvûtna 1780 je jistû
nejtajuplnûj‰í úkaz svého druhu, ne-li
zcela ojedinûl˘.Bylo to naprosto nepfied-
vídatelné a nejzáhadnûj‰í zatmûní celé
viditelné oblohy v Nové Anglii.“ (R. M.
Devens, Na‰e první století, str. 89)

Oãit˘ svûdek,kter˘ Ïil ve státû Massa-
chusetts, popisuje událost takto:„Ráno
vy‰lo jasné slunce, brzy se v‰ak scho-
valo. Nebe se zatáhlo, mraky potemnû-
ly a záhy zaãaly z ãern˘ch a hroziv˘ch
mraãen ‰lehat blesky,oz˘valo se hromo-
vé dunûní a zaãalo drobnû pr‰et. K de-
váté hodinû mraky profiídly a zbarvily
se do Ïlutoãervena. Zemû, skály, stro-
my,budovy,voda i lidé zmûnili v tomto
divném,nezemském svûtle svou podo-
bu. Po nûkolika minutách celou oblo-
hu – aÏ na úzk˘ prouÏek na obzoru – za-
halil tûÏk˘ ãern˘ mrak a nastala taková
tma, jaká b˘vá obvykle v létû v devût
hodin veãer.“

„Na lidi dolehl strach,úzkost,posvát-
ná bázeÀ. Îeny stály ve dvefiích a roz-
hlíÏely se po ztemnûlé krajinû. MuÏi se
vraceli z práce na polích, tesafii odloÏi-
li nástroje, kováfii opustili kovadliny,
obchodníci pulty. Ve ‰kolách pfieru‰ili
vyuãování a vydû‰ené dûti se rozutek-
ly domÛ.Pocestní se uchylovali do nej-
bliÏ‰ích usedlostí. KaÏd˘ se ptal, co se

bude dít. Vypadalo to, jako by se kra-
jem mûl pfiehnat uragán nebo jako by
pfiicházel konec svûta.“

„Lidé zapalovali svíãky a oheÀ v kr-
bech jako za bezmûsíãného podzimní-
ho veãera... Slepice zalezly do kurníkÛ
a ‰ly spát, dobytek na pastvû se shro-
maÏìoval u ohrad a buãel, Ïáby kváka-
ly, ptáci zpívali veãerní písnû a zaãali
poletovat netop˘fii.Lidé v‰ak vûdûli, Ïe
to nepfiichází noc...“

„Dr. Nathanael Whittaker, kazatel
v Salemu, zorganizoval v modlitebnû
shromáÏdûní a ve svém kázání tvrdil,
Ïe jde o nadpfiirozenou tmu. Také na
mnoha dal‰ích místech se konala shro-
máÏdûní. Kazatelé spontánnû mluvili
o tom,Ïe tma je zfiejmû naplnûním bib-
lického proroctví... Kolem jedenácté
hodiny byla tma nejvût‰í.“ (The Essex
Antiquarian,duben 1899,roã.3,ã.4,str.
53.54) „Na vût‰inû území Nové Anglie
byla ve dne taková tma,Ïe lidé nemoh-
li bez svíãek poznat, kolik je vlastnû
hodin, nemohli obûdvat ani konat do-
mácí práce...“

„·lo o zatmûní mimofiádného rozsa-
hu. Na v˘chodû zasáhla tma do Falmou-
thu, na západû pak aÏ do nejvzdálenûj-
‰í ãásti státu Connecticut a do mûsta
Albany.Na jihu dosáhla aÏ k mofiskému
pobfieÏí a na severu aÏ do míst,kam sa-
hají americké osady.“(William Gordon,
Dûjiny boje za nezávislost USA, díl 3,
str. 57)

Po naprosté tmû, která trvala témûfi
cel˘ den, se hodinu nebo dvû pfied pfií-
chodem veãera obloha zãásti vyjasnila
a objevilo se slunce, zahalené stále je‰-
tû tmavou, hustou mlhou. „Po západu
slunce se znovu utvofiily mraky a velmi
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rychle se setmûlo.“ „I noãní tma v‰ak
byla neobyãejná a nahánûla hrÛzu jako
tma bûhem dne. PfiestoÏe byl témûfi
úplnûk, nedaly se bez umûlého svûtla
rozpoznat Ïádné pfiedmûty.Zdálo se,Ïe
ani umûlé svûtlo ze sousedních domÛ
nebo ze vzdálenûj‰ích míst nemÛÏe pro-
niknout hustou temnotou; jako by to by-
la egyptská tma.“(Isaiah Thomas v ãaso-
pisu Massachusetts Spy, roã.10, ã. 472
z 25. kvûtna 1780) Oãit˘ svûdek vy-
právûl: „Napadlo mû, Ïe tma by nemo-
hla b˘t vût‰í, ani kdyby byla v‰echna
svûtelná tûlesa ve vesmíru zahalena ne-
proniknuteln˘m závojem nebo kdyby
pfiestala existovat.“(List dr. Samuela Ten-
neye z Exeteru,New Hampshire,z pro-
since 1785,uvefiejnûn˘ v Massachusetts
Historical Society Collections,1792,sv.I,
díl 1, str. 97) Úplnûk, kter˘ nastal v de-
vût hodin veãer, „ani v nejmen‰ím ne-
rozpt˘lil mrtvolné ‰ero.“Teprve po pÛl-
noci tma zmizela a poprvé se ukázal
mûsíc, zbarven˘ do krvava.

Dûjiny zaznamenaly 19. kvûten 1790
jako „temn˘ den“.Od doby MojÏí‰e ne-
bylo zaznamenáno tak husté, rozsáhlé
a dlouhotrvající zatmûní. Popis této
události, jak jej podal oãit˘ svûdek, je
ozvûnou BoÏího v˘roku, kter˘ zazna-
menal prorok Joel dvacet pût staletí
pfied jejím naplnûním: „Slunce se za-
stfie tmou a mûsíc krví, dfiíve neÏ pfii-
jde den HospodinÛv, velik˘ a hrozn˘.“
( J l2,31)

JeÏí‰ Kristus vyz˘val své následovní-
ky, aby sledovali znamení jeho návratu
a radovali se,aÏ uvidí pfiíznaky,Ïe jejich
Král pfiichází. „KdyÏ se toto zaãne dít,
napfiimte se a zvednûte hlavy,neboÈ va-
‰e vykoupení je blízko.“Poukázal sv˘m

následovníkÛm na puãící stromy na ja-
fie a fiekl: „KdyÏ se uÏ zelenají, sami ví-
te, Ïe léto je blízko. Tak i vy, aÏ uvidíte,
Ïe se toto dûje, vûzte, Ïe je blízko krá-
lovství BoÏí.“ (L 21,28.30.31)

LHOSTEJNOST CÍRKVE

Nakolik v‰ak p˘cha a formalismus na-
hradily v církvi skromnost a lásku,nato-
lik ochladla láska ke Kristu a víra v jeho
pfiíchod. Lidé, ktefií se hlásí ke kfiesÈan-
ství, jsou do té míry zaujati záleÏitostmi
tohoto svûta a touhou po zábavû, Ïe
pfiestali myslet na Spasitelovu v˘zvu,aby
sledovali znamení jeho pfiíchodu. Uãe-
ní o jeho druhém pfiíchodu dali stra-
nou.Písmo,které o nûm hovofií,zatem-
nili fale‰n˘m v˘kladem, aÏ na nûj do
znaãné míry zapomnûli. To platí pfie-
dev‰ím o církvích v Americe. Svoboda
a blahobyt, ve kterém se kochali lidé
v‰ech spoleãensk˘ch vrstev, honba za
bohatstvím a pfiepychem, snaha vydû-
lat co nejvíce penûz, touha po popula-
ritû a moci,která byla zdánlivû dostup-
ná kaÏdému, vedly lidi k tomu, Ïe se
soustfiedili na zájmy a nadûje tohoto Ïi-
vota a odsunovali do daleké budouc-
nosti slavn˘ den, kdy pomine dne‰ní
fiád vûcí.

KdyÏ Kristus pfiedstavoval sv˘m ná-
sledovníkÛm znamení svého návratu,
pfiedpovûdûl,Ïe právû pfied jeho druh˘m
pfiíchodem nastane odpadnutí. Jako
v dobû Noeho budou lidé plnû zaujati
„svûtsk˘mi“ záleÏitostmi a touhou po
zábavû – budou kupovat a prodávat,sá-
zet a stavût, Ïenit se a vdávat – a nikdo
nebude myslet na Boha a budoucí Ïi-
vot.Pro ty,kdo budou v té dobû Ïít,platí
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Kristovo napomenutí: „Mûjte se na po-
zoru, aby va‰e srdce nebyla zatíÏena
nestfiídmostí,opilstvím a starostmi o Ïi-
vobytí a aby vás onen den nepfiekvapil
jako past.“„Buìte bdûlí a proste v kaÏd˘
ãas,abyste mûli sílu uniknout v‰emu to-
mu,co se bude dít,a mohli stanout pfied
Synem ãlovûka.“ (L 21,34.36)

Stav církve v uvedené dobû charak-
terizují JeÏí‰ova slova z knihy Zjevení:
„Podle jména jsi Ïiv, ale jsi mrtev.“ Na
adresu lidí, ktefií se nechtûjí dát vyru‰it
ze svého bezstarostného klidu,vyslovil
váÏné varování: „Nebude‰-li bdít, pfii-
jdu tak, jako pfiichází zlodûj, a nebude‰
vûdût,v kterou hodinu na tebe pfiijdu.“
(Zj 3,1.3)

Bylo nezbytné lidi vyburcovat, aby
si uvûdomili, Ïe jim hrozí nebezpeãí
a aby se pfiipravili na závaÏné události,
které budou oznaãovat konec doby mi-
losti.BoÏí prorok vyslovil varování:„Hos-
podinÛv den je velik˘ a pfiehrozn˘! Kdo
mu odolá?“Kdo obstojí,aÏ se zjeví Pán,
jehoÏ „oãi jsou ãisté,nemohou se dívat
na zlo a hledût na trápení“( Jl 2,11;Abk
1,13). Pro lidi, ktefií volají „BoÏe, my se
k tobû hlásíme“, pfiitom v‰ak pfiestupu-
jí BoÏí smlouvu a bûhají „za cizími bo-
hy“, ve sv˘ch srdcích ukr˘vají ‰patnost
a mají rádi cesty nepravosti, bude den
Kristova návratu „tmou, a ne svûtlem,
temnotou bez jasu“ (Oz 8,2.1; Î 16,4;
Am 5,20).Pán prohlásil:„Vté dobû pro-
hledám Jeruzalém se svítilnami, ztres-
tám muÏe, ktefií jsou jako zkysalé víno
nad sv˘m kalem, ktefií si v srdci fiíka-
jí: Hospodin neudûlá nic dobrého ani
zlého.“ (Sf 1,12) „A budu stíhat zlobu
svûta a nepravost svévolníkÛ. Uãiním
pfiítrÏ p˘‰e opováÏlivcÛ, poníÏím trou-

falost ukrutníkÛ.“ (Iz 13,11) „Jejich
stfiíbro ani zlato je nedokáÏe vysvobo-
dit, ... v plen bude vydán jejich blaho-
byt a jejich domovy ve zpusto‰ení.“ (Sf
1,18.13)

Také prorok Jeremiá‰ jiÏ pfied staletí-
mi hovofiil o této dobû:„Srdce se mi sví-
rá, srdce mi bu‰í, nemohu mlãet. Sly‰í‰,
má du‰e,hlas polnice,váleãn˘ ryk? Zká-
za za zkázou se hlásí.“ ( Jr 4,19.20)

„Onen den bude dnem prchlivosti,
dnem souÏení a tísnû, dnem niãení
a zkázy,dnem tmy a temnot,dnem obla-
ku a mrákoty,dnem polnice a váleãného
ryku.“ (Sf 1,15.16) „Hle, pfiichází den
HospodinÛv..., aby zemi zmûnil v pou‰È
a vym˘til z ní její hfiíchy.“ (Iz 13,9)

Popisem onoho velikého dne vyz˘-
vá Písmo velice pÛsobivû BoÏí lid, aby
se probral ze své duchovní strnulosti
a hledal s lítostí a pokorou BoÏí tváfi:
„Trubte na polnici na Siónu, kfiiãte na
poplach na mé svaté hofie, aÈ se tfiesou
v‰ichni obyvatelé zemû, neboÈ pfiichá-
zí den HospodinÛv. Je blízko.“ „UloÏte
pÛst, svolejte slavnostní shromáÏdûní!
ShromáÏdûte lid,posvûÈte sbor,sezvûte
starce, shromáÏdûte pacholátka..., aÈ vy-
jde Ïenich ze svého pokojíku a nevûs-
ta ze své komÛrky.AÈ mezi chrámovou
pfiedsíní a oltáfiem pláãou knûÏí.“ „Na-
vraÈte se ke mnû cel˘m srdcem, v pos-
tu, pláãi a náfiku. Roztrhnûte svá srd-
ce, ne odûv, navraÈte se k Hospodinu,
svému Bohu, neboÈ je milostiv˘ a pln˘
slitování, shovívav˘ a nejv˘‰ milosrd-
n˘.“ ( Jl 2,1.15-17.12.13)

Aby lidé mohli obstát v BoÏí den,mu-
selo b˘t vykonáno velké dílo duchovní
obnovy. BÛh vidûl, Ïe mnozí z jeho vy-
znavaãÛ nebudují pro vûãnost. Ve své
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milosti jim chtûl poslat varovné posel-
ství,aby je vyburcoval z jejich otupûlosti
a pfiipravil je na pfiíchod Pána JeÏí‰e.

TROJANDùLSKÉ POSELSTVÍ

Toto v˘straÏné poselství je obsaÏeno
ve 14.kapitole knihy Zjevení; sestává ze
tfií ãástí a jeho symbolick˘mi hlasateli
jsou nebeské bytosti.Poté následuje po-
pis návratu JeÏí‰e Krista, kter˘ pfiichá-
zí,aby sklidil „ÏeÀ svûta“.První varovné
poselství ohla‰uje zaãátek BoÏího sou-
du. Apo‰tol Jan vidûl andûla letícího
„stfiedem nebeské klenby, aby zvûsto-
val vûãné evangelium obyvatelÛm ze-
mû,kaÏdé rase,kmeni, jazyku i národu.
Volal mocn˘m hlasem: Bojte se Boha
a vzdejte mu ãest, neboÈ nastala hodi-
na jeho soudu; pokleknûte pfied tím,
kdo uãinil nebe, zemi, mofie i prameny
vod.“ (Zj 14,6.7)

Bible uvádí, Ïe toto poselství je sou-
ãástí „vûãného evangelia“, jehoÏ hlásá-
ní BÛh nesvûfiil andûlÛm,ale lidem.Bo-
Ïí andûlé mají fiídit toto dílo, mají na
starosti velká hnutí pro záchranu lidí;
evangelium v‰ak ve skuteãnosti hlásají
Kristovi sluÏebníci na zemi.

Vûrní lidé, ktefií se fiídili hlasem Bo-
Ïího Ducha a uãením BoÏího slova,mû-
li hlásat varovné poselství svûtu. Byli
to lidé, ktefií pfiijali pevné „prorocké
slovo“ a stáli „jako svíce, svítící v tem-
ném místû, dokud se nerozbfieskne
den a jitfienka vám nevzejde v srdci“
(2 Pt 1,19). Usilovali o poznání Boha
více neÏ o v‰echny poklady svûta. Byli
pfiesvûdãeni, Ïe „získat ho je lep‰í neÏ-
li nab˘t stfiíbra, jeho v˘nos je nad ryzí
zlato“ (Pfi 3,14). A Pán jim zjevil velké

vûci svého království. „Hospodinovo
tajemství patfií tûm, kdo se ho bojí, ve
známost jim uvádí svou smlouvu.“ (Î
25,14)

Nebyli to uãení teologové, kdo poro-
zumûli této pravdû a pak ji hlásali. Kdy-
by byli vûrn˘mi stráÏci, kdyby usilovnû
a s modlitbou studovali Písmo, poznali
by, Ïe pfiichází noc; proroctví by jim od-
halila události, ke kter˘m mûlo brzy do-
jít. Nebyli takoví, a proto poselství svûtu
ohlásili mnohem skromnûj‰í lidé. Pán
JeÏí‰ fiekl: „Dokud máte svûtlo, neustá-
vejte v cestû,aby vás nepfiekvapila tma.“
( J 12,35) Lidé, ktefií odmítají Bohem na-
bízené svûtlo, nebo ti, kdo se je nesnaÏí
hledat, i kdyÏ je mají na dosah, zÛstáva-
jí „ve tmû“. Spasitel v‰ak prohlásil: „Kdo
mû následuje,nebude chodit ve tmû, ale
bude mít svûtlo Ïivota.“ ( J 8,12) Kdo se
upfiímnû snaÏí konat BoÏí vÛli a fiídí se
pfiesnû svûtlem, které uÏ obdrÏel, dosta-
ne vût‰í svûtlo. Takovému ãlovûku BÛh
po‰le „hvûzdu nebeské záfie“, aby ho
uvedla do celé pravdy.

V dobû prvního Kristova pfiíchodu
mohli jeruzalém‰tí knûÏí a zákoníci,
ktefií mûli k dispozici Písmo,poznat zna-
mení doby a ohlásit pfiíchod slíbeného
Mesiá‰e. Micheá‰ovo proroctví uvádí
jeho rodi‰tû, kniha Daniel urãuje dobu
jeho pfiíchodu (Mi 5,2;Da 9,25).BÛh svû-
fiil tato proroctví Ïidovsk˘m vÛdcÛm.
Niãím nemohou omluvit to,Ïe nevûdû-
li a neoznámili lidu blíÏící se pfiíchod
Mesiá‰e. Jejich nevûdomost byla dÛ-
sledkem hfií‰né neteãnosti. Stavûli po-
mníky popraven˘m BoÏím prorokÛm,
ale nerespektováním velk˘ch BoÏích
muÏÛ uctívali vlastnû sluÏebníky sata-
na.Zaujati vlastními ambicemi a bojem
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o pozice a moc nad lidmi, zapomnûli
na BoÏí pocty, které jim nabízel Král
nebes.

Pfiedstavitelé izraelského národa mû-
li s hlubok˘m zájmem a úctou studovat
kdy, kde a za jak˘ch okolností dojde
k nejvût‰í události v dûjinách svûta – pfií-
chodu BoÏího Syna,kter˘ mûl pfiijít, aby
zachránil ãlovûka.V‰ichni ho mûli oãe-
kávat a vyhlíÏet, aby mohli jako první
uvítat Vykupitele svûta.Co se v‰ak nesta-
lo: Betlémem pro‰li dva unavení pout-
níci z Nazareta – celou úzkou uliãkou
aÏ na v˘chodní konec mûsta –, aniÏ by
na‰li místo, kde by si mohli odpoãi-
nout a pfienocovat. Neotevfiely se Ïád-
né dvefie, aby je pfiijaly. Nakonec na‰li
útulek v chatrném chlévû, pfiiprave-
ném pro dobytek. Tam se také narodil
Spasitel svûta.

Andûlé znali slávu,kterou sdílel BoÏí
Syn s Otcem,dfiíve neÏ byl stvofien svût.
S velk˘m zájmem sledovali, jak se Pán
JeÏí‰ objeví na zemi a jak tato událost
v‰echny lidi potû‰í. Nûktefií andûlé byli
urãeni, aby donesli radostnou zvûst li-
dem,ktefií byli ochotni ji pfiijmout a pfie-
dat ji ostatním. Kristus sestoupil z ne-
be, aby pfiijal lidskou pfiirozenost.Vzal
na sebe nekoneãné bfiemeno zla, aby
svÛj Ïivot vydal jako obûÈ za hfiích.An-
dûlé si v‰ak pfiáli, aby se Syn Nejvy‰‰í-
ho i ve svém poníÏení pfiedstavil lidem
s dÛstojností a slávou, jaká odpovídá
jeho podstatû. ShromáÏdí se v hlavním
mûstû Izraele svûtové celebrity,aby uví-
tali jeho pfiíchod? Pfiedstaví ho zástu-
pÛm lidí, ktefií ho oãekávají?

Jeden andûl nav‰tívil zemi, aby se
pfiesvûdãil, kdo je pfiipraven uvítat Pá-
na JeÏí‰e. Nikde nena‰el známky toho,

Ïe Mesiá‰e nûkdo oãekává. Nezaslechl
Ïádné chvalozpûvy a fanfáry ohla‰ují-
cí Mesiá‰Ûv pfiíchod. Nûjakou dobu zÛ-
stal nad vyvolen˘m mûstem a nad chrá-
mem, kde se po staletí projevovala Bo-
Ïí pfiítomnost, ale i tady zaznamenal
stejnou lhostejnost.Py‰nû a okázale obû-
tovali knûÏí v chrámû poskvrnûné obû-
ti. Farizeové mluvili k lidu a modlili se
na nároÏích ulic. V palácích králÛ, ve
shromáÏdûních filozofÛ, ve ‰kolách ra-
bínÛ se Kristov˘m pfiíchodem nikdo
nezab˘val,pfiestoÏe pro celá nebesa to
byla pfiíleÏitost k chvále a radosti.

Nikde nena‰el dÛkaz,Ïe Mesiá‰e oãe-
kávají, nikde nevidûl pfiípravy na uvítá-
ní KníÏete Ïivota. Pfiekvapen˘ BoÏí po-
sel uÏ pom˘‰lel na návrat do nebe,kdyÏ
znenadání objevil nûkolik past˘fiÛ hlí-
dajících v noci stáda.Pozorovali hvûzd-
nou oblohu, pfiem˘‰leli o proroctvích,
která pfiedpovídala pfiíchod Mesiá‰e na
zem, a touÏili po tom, aby Vykupitel
svûta uÏ pfii‰el. Byla to malá skupinka
lidí pfiipraven˘ch pfiijmout nebeské
poselství. Náhle se jim ukázal BoÏí an-
dûl a oznámil jim tu radostnou dobrou
zprávu. Nebeská sláva ozáfiila celou ro-
vinu, ukázal se nespoãetn˘ zástup an-
dûlÛ a jako by to pro jednoho posla by-
la pfiíli‰ velká radost, mnoÏství hlasÛ
propuklo v chvalozpûv, kter˘ budou
jednou zpívat zástupy spasen˘ch lidí:
„Sláva na v˘sostech Bohu a na zemi
pokoj mezi lidmi.“ (L 2,14)

Jaké pouãení nabízí tato zvlá‰tní udá-
lost z Betléma. Jak se v ní ukazuje také
na‰e nevûra,p˘cha i samolibost. Je pro
nás varováním,abychom nebyli lhostej-
ní ke znamením doby a nepropásli den,
kdy se k nám BÛh skloní.
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Andûlé na‰li ty, ktefií ãekali na Me-
siá‰Ûv pfiíchod, nejenom na judsk˘ch
kopcích a nejen mezi prost˘mi past˘fii.
Také v pohanské zemi Ïili lidé, ktefií
oãekávali Zachránce. Byli to mudrci,
bohatí a urození – filozofové V˘chodu.
ProtoÏe zkoumali pfiírodu, poznali tito
mudrci Boha z jeho díla.Z hebrejsk˘ch
Písem se dovûdûli o hvûzdû, která má
vzejít z Jákoba, a napjatû oãekávali pfií-
chod toho, kter˘ má b˘t nejen „potû-
‰ením Izraele“,ale také „svûtlem,jeÏ bu-
de zjevením pohanÛm“a spásou „aÏ na
sám konec zemû“(L 2,25.32; Sk 13,47).
Hledali svûtlo, a svûtlo z BoÏího trÛnu
osvûtlovalo cestu,po níÏ kráãeli.Zatím-
co jeruzalém‰tí knûÏí a rabíni, ustano-
vení stráÏci a vykladaãi pravdy tonuli
ve tmû,vedla tyto cizince hvûzda sesla-
ná nebem k místu,kde se právû narodil
Král.

Kristus se „po druhé zjeví ne uÏ kvÛ-
li hfiíchu,ale ke spáse tûm,kdo ho oãe-
kávají“ (Îd 9,28). Podobnû jako zvûst
o narození Spasitele nebylo ani posel-
ství o druhém pfiíchodu JeÏí‰e Krista
svûfieno náboÏensk˘m vÛdcÛm. Ti to-
tiÏ pfiestali udrÏovat spojení s Bohem
a odmítli BoÏí svûtlo. Proto nebyli za-
hrnuti mezi lidi, o nichÏ apo‰tol Pavel
napsal: „Vy v‰ak, bratfií, nejste ve tmû,
aby vás ten den mohl pfiekvapit jako
zlodûj.Vy v‰ichni jste synové svûtla a sy-
nové dne. Nepatfiíme noci ani temno-
tû.“ (1 Te 5,4.5)

StráÏci na hradbách BoÏího mûsta
mûli b˘t první, kdo zaslechnou zvûst
o druhém pfiíchodu Spasitele;mûli b˘t
první,kdo pozvednou hlas a oznámí,Ïe
se blíÏí;mûli b˘t první,kdo upozorní lid,
aby se pfiipravil na jeho pfiíchod. Byli

v‰ak pohodlní, snili o pokoji a jistotû,
zatímco lid „spal“ve sv˘ch hfií‰ích.Pán
JeÏí‰ vidûl svou církev jako neplodn˘
fíkovník, pokryt˘ sice zelen˘m listím,
ale bez hodnotného ovoce. DodrÏují
se okázalé náboÏenské formy a obfiady,
schází v‰ak skuteãná pokora, pokání
a víra, díky nímÏ by jedinû mohly b˘t
bohosluÏby pro Boha pfiijatelné. Místo
plodÛ Ducha se projevuje p˘cha,forma-
lismus,okázalost, sobectví a útlak.Upa-
dající církev zavírá oãi pfied znameními
doby. BÛh na ni v‰ak nezapomnûl, ani
nepfiestal b˘t vûrn˘.KfiesÈané se ov‰em
vzdálili od Boha a odlouãili se od jeho
lásky. ProtoÏe odmítli plnit podmínky,
nenaplnily se na nich ani BoÏí sliby.

To je neodvratn˘ následek toho,kdyÏ
ãlovûk pfiehlíÏí v˘sady a neváÏí si po-
znání,které mu BÛh dává. JestliÏe církev
nebude plnit zámûr,kter˘ BÛh sledoval
jejím zaloÏením, nepfiijme-li kaÏd˘ pa-
prsek svûtla a pfiestane-li plnit v‰echny
povinnosti,které jí BÛh uloÏil,zákonitû
se celá její bohosluÏba zvrhne v pouhé
zachovávání forem a vytratí se skuteã-
ná zboÏnost. Dûjiny kfiesÈanské církve
tuto skuteãnost ilustrují nûkolika názor-
n˘mi pfiíklady. BÛh vyÏaduje od svého
lidu projevy víry a poslu‰nosti – úmûr-
né poÏehnání a v˘sadám,které jim pro-
pÛjãil.Poslu‰nost vyÏaduje obûÈ a je v ní
obsaÏen kfiíÏ. Proto tolik Kristov˘ch ná-
sledovníkÛ odmítlo pfiijmout BoÏí svût-
lo,a jako kdysi Îidé nepoznali „ãas,kdy
se k nim BÛh sklonil“ (L 19,44). Pán je
pominul, protoÏe byli py‰ní a nevûfiili,
a zjevil svou pravdu lidem, ktefií po-
dobnû jako betlém‰tí past˘fii a mudrci
z V˘chodu brali váÏnû svûtlo, které jim
BÛh seslal.
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William Miller,poctiv˘ a ãestn˘ farmáfi,
kter˘ pÛvodnû pochyboval o BoÏí au-
toritû Písma,ale upfiímnû touÏil poznat
pravdu, se mûl stát hlasatelem druhé-
ho Kristova pfiíchodu. Podobnû jako
mnozí jiní reformátofii, také Miller se
v mládí pot˘kal s nedostatkem. Byla to
v‰ak pro nûj velká ‰kola,která ho nauãi-
la sebezapfiení,ale i ãinorodosti.Pochá-
zel z rodiny, pro jejíÏ ãleny byla typic-
ká nezávislost a svobodomyslnost, ale
i vytrvalost a horlivé vlastenectví – te-
dy vlastnosti, které se v˘raznû projevi-
ly i v jeho povaze. Jeho otec byl kapi-
tánem v revoluãní armádû a skromné
pomûry, ve kter˘ch Miller vyrÛstal, by-
ly dány obûÈmi a strádáním oné boufili-
vé doby (viz Dodatek ã. 28).

Miller byl tûlesnû velmi zdatn˘ a od
dûtství vynikal také nadprÛmûrnou in-
teligenci. S pfiib˘vajícími léty se jeho ro-
zumové schopnosti prohlubovaly.Aãko-
li nemûl moÏnost studovat na vysoké
‰kole, díky touze po poznání i návyku
v‰echno peãlivû prom˘‰let a kriticky
zkoumat se z nûho stal ãlovûk se zdra-

v˘m úsudkem a velk˘m rozhledem.
Vynikal bezúhonností a tû‰il se závidû-
níhodné povûsti; lidé si ho váÏili pro
jeho poctivost, hospodárnost a dobro-
ãinnost.Díky vynaloÏenému úsilí a pra-
covitosti získal záhy dobré postavení,
pfiitom se ale je‰tû dále vzdûlával.Úspû‰-
nû pÛsobil na nûkolika postech v civilní
i vojenské sféfie a zdálo se, Ïe se pfied
ním do‰iroka otevírá cesta k bohatství
a slávû.

Miller mûl opravdovû zboÏnou mat-
ku – své dûtství proto proÏil v náboÏen-
ském prostfiedí.V raném mládí se v‰ak
dostal do spoleãnosti deistÛ, ktefií na
nûj mûli podstatn˘ vliv – vût‰inou ‰lo
totiÏ o lidi u‰lechtil˘ch vlastností, ktefií
se tû‰ili v‰eobecné váÏnosti sv˘ch spo-
luobãanÛ. JelikoÏ Ïili v kfiesÈanském pro-
stfiedí, byli kfiesÈanstvím také do urãité
míry ovlivnûni. Bibli pak mohli vdûãit
za vynikající povahové vlastnosti, díky
nimÏ také získali uznání a dÛvûru ostat-
ních. Pfiesto v‰ak tûmito vlastnostmi
pÛsobili proti BoÏímu slovu. Jejich ná-
zory postupnû pfiejal i Miller.Tehdy bûÏ-
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n˘ v˘klad Bible mûl ãetná úskalí, která
mu pfiipadala nepfiekonatelná. Jeho no-
vá víra,která Bibli dala stranou,mu v‰ak
místo ní nenabídla nic lep‰ího a zdale-
ka mu nepfiiná‰ela uspokojení. Pfiesto
se jí drÏel asi dvacet let – do sv˘ch tfii-
aãtyfiiceti,kdy si pod vlivem Ducha sva-
tého uvûdomil vlastní hfií‰nost. Jeho
dosavadní pfiesvûdãení mu nepfiineslo
jistotu,co bude po smrti – budoucnost
se mu zdála temná a chmurná. Pozdûji
o sv˘ch tehdej‰ích pocitech napsal:

„Pfii pomy‰lení na smrt mû mrazilo.
JestliÏe budou lidé vydávat poãet ze své-
ho Ïivota, bude to znamenat záhubu
pro v‰echny.Nebe nad mou hlavou mi
pfiipadalo jako z bronzu a zemû pod
m˘ma nohama jako Ïelezo. Vûãnost –
co to je? A smrt – proã je? âím více
jsem o tom uvaÏoval, tím ménû jsem
tomu rozumûl. âím více jsem na to
myslel, tím zmatenûj‰í byly mé v˘vody.
SnaÏil jsem se na to nemyslet, to se mi
ale nedafiilo – své my‰lenky jsem ne-
dokázal ovládnout. Byl jsem opravdu
zoufal˘, vÛbec jsem ale nechápal proã.
Reptal jsem a nadával – ale nevûdûl
jsem na koho.Vûdûl jsem,Ïe se m˘lím,
nevûdûl jsem ale, jak nebo kde najít
pravdu. Cítil jsem lítost a beznadûj.“

MILLEROVO „POZNÁNÍ“

V takovém stavu Ïil nûkolik mûsícÛ.
A potom, jak napsal: „Najednou jsem
zaãal velmi intenzivnû pfiem˘‰let o po-
vaze Spasitele. Uvûdomoval jsem si, Ïe
by opravdu mohla existovat tak dobrá
a soucitná bytost, která by se obûtova-
la za na‰e hfiíchy, a tím nás zachránila
pfied trestem za hfiích. OkamÏitû jsem

pocítil, jak laskavá by musela taková by-
tost b˘t,a pfiedstavoval jsem si,jak bych
se schoval do její náruãe a dÛvûfioval
jejímu milosrdenství. Napadlo mû: Jak
ale dokázat, Ïe taková bytost existuje?
Dospûl jsem k pfiesvûdãení, Ïe kromû
Bible nemám jedin˘ dÛkaz o existenci
takového Spasitele,ani o tom,co pfiijde
v budoucnu...“

„Poznal jsem, Ïe Bible pfiedstavuje
právû takového Spasitele, jakého jsem
potfieboval. Nemohl jsem pochopit, Ïe
obyãejná kniha obsahuje zásady tak do-
konale pfiizpÛsobené potfiebám hfií‰né-
ho svûta.Musel jsem pfiipustit,Ïe Písmo
je zjevení od Boha. Bibli jsem si oblíbil
a v JeÏí‰i Kristu jsem na‰el pfiítele. Spa-
sitel se pro mne stal nejpfiednûj‰ím me-
zi desetitisíci.Bible, o které jsem si je‰tû
donedávna myslel, Ïe je nesrozumitel-
ná a Ïe si odporuje, se nyní stala ‘svût-
lem pro mé nohy, ...které osvûcuje mou
stezku’. Na‰el jsem vnitfiní klid a pocit
uspokojení. Poznal jsem, Ïe Pán BÛh je
pevnou Skálou uprostfied oceánu Ïivo-
ta. Bible se stala hlavním pfiedmûtem
mého studia a mohu popravdû fiíci, Ïe
jsem ji studoval s velk˘m potû‰ením.
Zjistil jsem, Ïe z ní vlastnû neznám ani
polovinu. Pfiipadalo mi nepochopitel-
né, Ïe jsem pfiedtím nevidûl její krásu
a Ïe jsem ji odmítal.Nacházel jsem v ní
odpovûì na v‰echny touhy mého srd-
ce, lék na kaÏdou nemoc du‰e. Ztratil
jsem chuÈ ãíst cokoli jiného.To jediné,
po ãem jsem touÏil, bylo získat moud-
rost od Boha.“(S.Bliss,Pamûti Williama
Millera, str. 65-67)

Miller se vefiejnû pfiihlásil k vífie, kte-
rou pfiedtím zavrhoval. Jeho b˘valí pfiá-
telé v‰ak okamÏitû zaãali pfiedkládat
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dÛkazy, které také on dfiíve uvádûl, aby
dokázal, Ïe Bible není inspirována Bo-
hem. Na to jim nebyl schopen odpovû-
dût.UvaÏoval v‰ak: Je-li Bible zjevením od
Boha,musí tvofiit nedíln˘ celek a její jed-
notlivé ãásti si nesmûjí navzájem odpo-
rovat. JestliÏe má lidem poskytnout pou-
ãení,musí jim b˘t srozumitelná.Rozhodl
se, Ïe Písmo prozkoumá a zjistí, zda lze
v‰echny zdánlivé rozpory vyfie‰it.

Rozhodl se, Ïe nebude brát v úvahu
tehdy v‰eobecnû pfiijímané názory a ne-
bude pouÏívat ani souãasné komentá-
fie k Bibli,ale Ïe bude porovnávat jednu
ãást Písma s druhou pomocí odvolávek
uveden˘ch na spodním okraji stránek
Bible a konkordance. Ve svém studiu
postupoval systematicky a metodicky,
zaãal první knihou MojÏí‰ovou,ãetl ver‰
po ver‰i a nepostoupil dále,dokud mu
smysl nûkolika pfieãten˘ch vût nebyl
úplnû jasn˘.Kdykoli narazil na nûco ne-
jasného, podle svého zvyku porovnal
nejasné místo se v‰emi ostatními mís-
ty, o kter˘ch se domníval, Ïe fie‰í stej-
nou otázku. Pfiipou‰tûl, Ïe kaÏdé slovo
v textu má v˘znam. KdyÏ mûl pocit, Ïe
studovan˘ text zapadá do rámce v‰ech
ostatních obdobn˘ch textÛ, povaÏoval
problém za vyfie‰en˘. Kdykoli tedy na-
razil na tûÏce srozumitelnou staÈ, na‰el
vysvûtlení v nûkteré jiné ãásti Písma.
ProtoÏe se pfii zkoumání Písma oprav-
dovû modlil,aby ho Pán osvítil,objasnilo
se mu v‰echno,co dfiíve povaÏoval za ne-
srozumitelné. Tak se mu potvrdila prav-
divost Ïalmistov˘ch slov:„Kam tvá slova
proniknou, tam vzchází svûtlo, nezku‰e-
ní nab˘vají rozumnosti.“ (Î119,130)

S velk˘m zájmem studoval knihy
Daniel a Zjevení a pouÏíval pro jejich

v˘klad stejnou zásadu jako pfii v˘kladu
ostatních ãástí Bible.Ke své velké rados-
ti zjistil,Ïe prorock˘m symbolÛm lze po-
rozumût. Poznal, Ïe proroctví – pokud
se jiÏ splnila – se naplnila do poslední-
ho písmene, a Ïe v‰echny obrazy, sym-
boly a pfiirovnání vysvûtluje buì sa-
motn˘ oddíl nebo jiné ãásti Bible, a lze
jim proto porozumût. Pozdûji napsal:
„Tak jsem se pfiesvûdãil,Ïe Bible je sou-
stava zjeven˘ch pravd, formulovan˘ch
naprosto jasnû a jednodu‰e, takÏe ani
prost˘ ãlovûk by v nich nemûl zablou-
dit.“ (Bliss, str. 70) Tak se mu v fietûzu
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pravdy skládal ãlánek po ãlánku – jako
odmûna za úsilí, jeÏ vynaloÏil na peãli-
vé zkoumání biblick˘ch proroctví. An-
dûlé pÛsobili na jeho mysl a pomáhali
mu v porozumûní.

ZpÛsob, jak˘m se proroctví splnila
v minulosti, vzal za mûfiítko, jímÏ posu-
zoval splnûní v‰ech proroctví, jeÏ se
mají naplnit v budoucnu. Do‰el k pfie-
svûdãení, Ïe tehdy obecn˘ názor na
duchovní vládu JeÏí‰e Krista – tisícileté
království tady na zemi pfied koncem
svûta – nemá biblické opodstatnûní.Na-
uka, Ïe pfied osobním pfiíchodem Pána
JeÏí‰e bude na zemi tisíc let spravedl-
nosti a pokoje,odsouvá do vzdálené bu-
doucnosti naléhavost BoÏího dne.I kdyÏ
se lidem mÛÏe líbit, odporuje uãení
JeÏí‰e Krista a jeho apo‰tolÛ, ktefií tvr-
dili, Ïe p‰enice a plevel mají rÛst spolu
aÏ do Ïní,tedy do konce svûta,„se zl˘mi
lidmi a podvodníky to pÛjde stále k hor-
‰ímu“ a „v posledních dnech nastanou
zlé ãasy“. Království temnoty potrvá aÏ
do pfiíchodu Pána JeÏí‰e a bude zniãe-
no „dechem Kristov˘ch úst a zahube-
no zjevením jeho pfiíchodu“(Mt 13,30.
38-41; 2 Tm 3,13.1; 2 Te 2,8).

PrvokfiesÈanská církev neuãila, Ïe se
cel˘ svût obrátí a Pán JeÏí‰ bude vlád-
nout na této zemi; toto uãení pfiijala
vût‰ina kfiesÈanÛ aÏ poãátkem osmnác-
tého století. Jeho následky byly ov‰em
nedobré, stejnû jako v pfiípadû kaÏdé-
ho jiného bludu. Pfiíchod JeÏí‰e Krista
odsouvalo do daleké budoucnosti a ved-
lo lidi k tomu, aby nebrali váÏnû zna-
mení,která ohla‰ují,Ïe se blíÏí.Vzbuzo-
valo fale‰n˘ pocit jistoty a bezpeãí, tak-
Ïe mnozí zcela zanedbávali pfiípravu na
setkání s Pánem.

BIBLE MLUVÍ O OSOBNÍM
P¤ÍCHODU JEÎÍ·E KRISTA

Miller poznal, Ïe Bible hovofií jedno-
znaãnû o osobním pfiíchodu JeÏí‰e Kris-
ta. Apo‰tol Pavel napsal: „Zazní povel,
hlas archandûla a zvuk BoÏí polnice,sám
Pán sestoupí z nebe.“(1Te 4,16) Spasi-
tel fiekl: „Uzfií Syna ãlovûka pfiicházet
na oblacích nebesk˘ch s velkou mocí
a slávou.“ „NeboÈ jako blesk ozáfií ob-
lohu od v˘chodu aÏ na západ, takov˘
bude pfiíchod Syna ãlovûka.“ (Mt 24,
30.27) Budou jej doprovázet v‰echny
nebeské zástupy.„Pfiijde Syn ãlovûka ve
své slávû a v‰ichni andûlé s ním.“ (Mt
25,31) „On vy‰le své andûly s mohut-
n˘m zvukem polnice a ti shromáÏdí je-
ho vyvolené.“ (Mt 24,31)

Pfii jeho pfiíchodu budou spravedliví
mrtví vzkfií‰eni a spravedliví Ïiví pro-
mûnûni. Apo‰tol Pavel napsal: „Ne
v‰ichni zemfieme, ale v‰ichni budeme
promûnûni, naráz, v okamÏiku, aÏ se
naposled ozve polnice.AÏ zazní, mrtví
budou vzkfií‰eni k nepomíjitelnosti a my
Ïiví promûnûni. Pomíjitelné tûlo musí
totiÏ obléci nepomíjitelnost a smrtelné
nesmrtelnost.“(1K15,51-53) Vlistu Te-
salonick˘m,kde také hovofií o Kristovû
pfiíchodu, pí‰e: „Ti, kdo zemfieli v Kris-
tu, vstanou nejdfiíve; potom my Ïiví,
ktefií se toho doãkáme, budeme spolu
s nimi uchváceni v oblacích vzhÛru
vstfiíc Pánu. A pak uÏ navÏdy budeme
s Pánem.“ (1 Te 4,16.17)

Teprve aÏ JeÏí‰ Kristus pfiijde osobnû,
mÛÏe jeho lid „obdrÏet království“. Spa-
sitel fiekl:„AÏ pfiijde Syn ãlovûka ve své
slávû a v‰ichni andûlé s ním, posadí se
na trÛnu své slávy; a budou pfied nûho
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shromáÏdûny v‰echny národy. I oddûlí
jedny od druh˘ch, jako past˘fi oddûlu-
je ovce od kozlÛ, ovce postaví po pra-
vici a kozly po levici. Tehdy fiekne král
tûm po pravici: Pojìte, poÏehnaní mé-
ho Otce, ujmûte se království, které je
vám pfiipraveno od zaloÏení svûta.“(Mt
25,31-34) Z citovaného textu vypl˘vá,
Ïe aÏ Syn ãlovûka pfiijde,mrtví vstanou
„k nepomíjitelnosti“ a Ïiví budou pro-
mûnûni. Touto velkou zmûnou budou
pfiipraveni „pfiijmout království“.Apo‰tol
Pavel napsal: „âlovûk, jak je, nemÛÏe
mít podíl na království BoÏím a pomíji-
telné nemÛÏe mít podíl na nepomíji-
telném.“ (1 K 15,50) âlovûk ve svém
dne‰ním stavu je smrteln˘, pomíjející,
BoÏí království je ale nepomíjející, po-
trvá navÏdy. Proto ãlovûk ve svém sou-
ãasném stavu nemÛÏe vstoupit do Bo-
Ïího království. AÏ Pán JeÏí‰ pfiijde, dá
svému lidu nesmrtelnost a pak jej po-
volá, aby pfiijal království, jehoÏ byl do-
sud jen dûdicem.

Tyto a dal‰í ãásti Bible Millerovi jas-
nû ukázaly,Ïe události,které podle v‰e-
obecného oãekávání mûly nastat pfied
pfiíchodem JeÏí‰e Krista – jako je celo-
svûtová vláda pokoje a nastolení BoÏí-
ho království na zemi –,nastanou aÏ po
druhém pfiíchodu Pána JeÏí‰e. Pocho-
pil také, Ïe znamení doby a situace, ve
které se svût nachází,odpovídá proroc-
kému popisu posledních dnÛ. Miller
proto musel – a to jen na základû studia
Písma – dojít k pfiesvûdãení,Ïe doba,vy-
hrazená pro existenci zemû v jejím sou-
ãasném stavu, se ch˘lí k závûru.

„Jin˘ dÛkaz,kter˘ mû zásadnû ovliv-
nil,“ napsal Miller, „byly ãasové údaje
uvedené v Písmu...Zjistil jsem,Ïe pfied-

povûdûné události, ke kter˘m v minu-
losti do‰lo,se ãasto odehrály v urãeném
ãase. Sto dvacet let do potopy (Gn 6,3),
sedm dní,jeÏ ji budou pfiedcházet,a ãty-
fiicet dní pfiedpovûdûného de‰tû (Gn
7,4),ãtyfii sta let,které stráví Abrahámo-
vo potomstvo v cizí zemi (Gn 15,13),
tfii dny, o nichÏ se zdálo ve snu ãí‰ní-
kovi a pekafii (Gn 40,12-20), sedm fara-
ónov˘ch let (Gn 41,28-54), ãtyfiicet let
na pou‰ti (Nu 14,34), tfii a pÛl roku hla-
du (1 Kr 17,1; viz L 4,25), ... sedmdesát
let zajetí ( Jr 25,11), sedm let Nebúkad-
nesara (Da 4,13) a sedm t˘dnÛ,‰edesát
dva t˘dnÛ a jeden t˘den,celkem sedm-
desát t˘dnÛ oddûlen˘ch pro Îidy (Da
9,24-27) – v‰echny tyto pfiedpovûdûné
události se splnily v udan˘ch lhÛtách.“
(Bliss, str. 74.75)

KdyÏ tedy pfii studiu Bible narazil na
rÛzné ãasové údaje, které se podle jeho
chápání vztahovaly k druhému pfiícho-
du JeÏí‰e Krista, povaÏoval je za „ãasy
pfiedem stanovené“, které BÛh ukázal
sv˘m sluÏebníkÛm.MojÏí‰ napsal: „Skry-
té vûci patfií Hospodinu, na‰emu Bohu,
zjevné v‰ak patfií navûky nám a na‰im
synÛm.“ Prostfiednictvím proroka Ámo-
se nám Pán sdûlil, Ïe Hospodin „neãiní
nic, aniÏ by zjevil své tajemství proro-
kÛm, sv˘m sluÏebníkÛm“ (Dt 29,29;Am
3,7).Ti,kdo zkoumají BoÏí slovo,mohou
pak s dÛvûrou oãekávat, Ïe o nejúÏas-
nûj‰í události, ke které dojde v dûjinách
lidstva, hovofií Bible zcela otevfienû.

âASOVÉ VYMEZENÍ PROROCTVÍ

„ProtoÏe jsem byl plnû pfiesvûdãen,“
napsal Miller, „Ïe ve‰keré Písmo po-
chází z BoÏího Ducha a je uÏiteãné pro
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Ïivot (2 Tm 3,16), Ïe nikdy nevzniklo
z lidské iniciativy, ale bylo napsáno
z popudu Ducha svatého (2 Pt 1,21)
pro na‰e pouãení, abychom z trpûli-
vosti a z povzbuzení, které nám dává
Písmo, ãerpali nadûji (¤ 15,4), musel
jsem pokládat ãasové údaje uvedené
v Bibli za právû tak dÛleÏitou souãást
BoÏího slova jako kteroukoli jinou ãást
Písma,kterou je nutno váÏnû zkoumat.
Proto jsem cítil, Ïe snaÏím-li se pocho-
pit, co nám BÛh ve své milosti zjevil,
nemám právo nechat bez pov‰imnutí
ãasová období udaná v proroctvích.“
(Bliss, str. 75)

Proroctví, které podle jeho názoru
nejjasnûji urãuje ãas druhého pfiícho-
du JeÏí‰e Krista,uvádí text v knize Da-
niel 8,14: „AÏ po dvou tisících a tfiech
stech veãerech a jitrech dojde svatynû
spravedlnosti (oãi‰tûní).“Podle pravid-
la, které pfiijal, Ïe Písmo se musí vy-
svûtlovat jen Písmem, Miller zjistil, Ïe
den v symbolick˘ch proroctvích pfied-
stavuje rok (Nu 14,34; Ez 4,6). Pocho-
pil, Ïe období 2300 prorock˘ch dnÛ
neboli skuteãn˘ch let sahá daleko za

konec Ïidovského období, a nemÛÏe
se tedy t˘kat Ïidovské svatynû. Miller
pfievzal v‰eobecnû roz‰ífien˘ názor, Ïe
v kfiesÈanské dobû je svatyní celá ze-
mû, a proto proroctví porozumûl tak,
Ïe oãi‰tûní svatynû pfiedpovûdûné
v knize Daniel 8,14 znamená oãi‰tûní
zemû ohnûm pfii druhém pfiíchodu
JeÏí‰e Krista. DÛslednû pak vyvodil, Ïe
kdyby mohl b˘t pfiesnû urãen v˘chozí
bod pro období 2300 prorock˘ch dnÛ,
mohl by b˘t pfiesnû stanoven i ãas
druhého pfiíchodu Pána JeÏí‰e. „Tak
by se zjistila doba velkého závûru,ãas,
kdy souãasn˘ stav ‘se v‰í svou p˘chou
a mocí, okázalostí a marností, zkaÏe-
ností a útlakem skonãí,’ kdy bude ze
zemû odÀata kletba, smrt zahubena
a kdy Pán odmûní své sluÏebníky pro-
roky a v‰echny, kdo jsou svatí a mají
úctu k BoÏímu jménu, a kdy zahubí ty,
kdo hubili zemi.“ (Bliss, str. 76)

Miller pokraãoval ve studiu proroc-
tví s nov˘m a je‰tû vût‰ím zaujetím.
Celé dny i noci vûnoval studiu toho,co
nyní povaÏoval za tak nesmírnû dÛleÏi-
té a zajímavé. V osmé kapitole knihy

Schéma nejdel‰ího biblického proroctví z knihy Daniel 8. a 9. kapitoly, na je-

hoÏ základû stanovil William Miller datum druhého pfiíchodu JeÏí‰e Krista.
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Daniel nena‰el klíã k tomu, odkdy po-
ãítat 2300 prorock˘ch dnÛ; andûl Ga-
briel, kter˘ dostal pfiíkaz, aby objasnil
Danielovi vidûní, mu k tomu poskytl
jen ãásteãné vysvûtlení. KdyÏ prorok
ve vidûní sledoval stra‰né pronásledo-
vání, které zasáhne církev, opustily ho
síly.Více uÏ nedokázal snést a andûl ho
na chvíli opustil.Daniel zÛstal bez sebe
a byl „tûÏce nemocen po fiadu dní“. Jak
napsal: „Îasl jsem nad tím vidûním, ale
nikdo to nechápal.“ (Da 8,27)

BÛh pak vybídl svého posla:„Vysvût-
li mu to vidûní.“Tento pfiíkaz musel b˘t
splnûn. Proto se andûl po nûjaké dobû
vrátil k Danielovi a fiekl: „Nyní jsem vy-
‰el, abych ti poslouÏil k pouãení, po-
chop to slovo a rozumûj vidûní.“ (Da
8,16; 9,22.23) Vidûní popsané v osmé
kapitole v‰ak mûlo jeden dÛleÏit˘ bod
t˘kající se uvedeného údobí 2300 dnÛ,
a ten zÛstal bez vysvûtlen.Andûl se pro-
to pfii svém dal‰ím vysvûtlování zab˘val
hlavnû otázkou ãasu.

„Sedmdesát t˘dnÛ let je stanoveno
tvému lidu a tvému svatému mûstu...
Vûz a pochop! Od vyjití slova o navrá-
cení a vybudování Jeruzaléma aÏ do Me-
siá‰e vévody uplyne sedm t˘dnÛ,potom
‰edesát dva t˘dnÛ, kdyÏ bude opût vy-
budováno prostranství i pfiíkop.Ale bu-
dou to svízelné doby.Po uplynutí ‰ede-
sáti a dvou t˘dnÛ bude Mesiá‰ zabit,ale
jemu to neu‰kodí...Upevní svou smlou-
vu s mnoh˘mi v posledním t˘dnu,v po-
lovinû toho t˘dne zastaví obûtní hod
i obûÈ pfiídavnou.“ (Da 9,24-27)

Andûl pfii‰el k Danielovi proto, aby
mu vysvûtlil,ãemu Daniel neporozumûl
ve vidûní popsaném v osmé kapitole,
totiÏ ãasov˘ údaj – „aÏ po dvou tisících

a tfiech stech veãerech a jitrech dojde
k oãi‰tûní svatynû“.Nejdfiíve vybídl Da-
niela, aby „pochopil a porozumûl vidû-
ní,“jeho dal‰í slova pak znûla:„Sedmde-
sát t˘dnÛ let je stanoveno tvému lidu
a tvému svatému mûstu.“ Slovo „stano-
veno“ doslova znamená „odseknuto“.
Sedmdesát prorock˘ch t˘dnÛ, tedy do-
slovn˘ch 490 let, je podle prohlá‰ení
andûla odeãteno ÎidÛm.Od ãeho v‰ak
mají b˘t odeãteny? ProtoÏe údobí 2300
prorock˘ch dnÛ je jedin˘m ãasov˘m
údajem,kter˘ uvádí osmá kapitola,mu-
sí to b˘t doba, od níÏ se odeãítá zmí-
nûn˘ch sedmdesát t˘dnÛ. Sedmdesát
t˘dnÛ je tedy souãástí 2300 dnÛ, a obû
období proto musí mít spoleãn˘ zaãá-
tek. Andûl prohlásil, Ïe období sedm-
desáti t˘dnÛ zaãíná vydáním pfiíkazu
k obnovû Jeruzaléma. Dá-li se zjistit,
kdy byl takov˘ pfiíkaz vydán, bude tím
stanoven v˘chozí bod pro velké obdo-
bí 2300 prorock˘ch dnÛ.

DANIELOVO PROROCTVÍ A HISTORIE

O pfiíkazu k obnovû Jeruzaléma se mlu-
ví v sedmé kapitole knihy Ezdrá‰e (Ezd
7,12-26). Nejúplnûj‰í takov˘ pfiíkaz vy-
dal persk˘ král Artaxerxes v roce 457
pfi.Kr.Ezdrá‰ 6,14 ov‰em uvádí,Ïe Îidé
stavûli BoÏí dÛm v Jeruzalémû „podle
rozkazu K˘ra, Dareia a Artaxerxa,králÛ
persk˘ch“. Tito tfii králové vydali, po-
tvrdili nebo doplnili pfiíkaz,aÏ splÀoval
poÏadavky proroctví, aby se podle nû-
ho mohl poãítat zaãátek období 2300
let. Pfiijmeme-li rok 457 pfi. Kr. – tedy
rok, kdy byl pfiíkaz roz‰ífien také na
stavbu celého mûsta – jako rok vydání
pfiíkazu, zjistíme, Ïe kaÏd˘ údaj proroc-
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tví, kter˘ se mûl stát v sedmdesáti t˘d-
nech, se pfiesnû vyplnil.

„Od vyjití slova o navrácení a vybu-
dování Jeruzaléma aÏ do Mesiá‰e vévo-
dy uplyne sedm t˘dnÛ, potom ‰edesát
dva t˘dnÛ“– celkem tedy ‰edesát devût
t˘dnÛ neboli 483 let.ArtaxerxÛv v˘nos
vstoupil v platnost na podzim roku 457
pfi.Kr.Poãítáme-li od toho roku 483 let,
dostaneme se k podzimu roku 27 po
Kr. (viz Dodatek ã.29).Vtomto roce se
proroctví splnilo. Slovo „Mesiá‰“ zna-
mená „Pomazan˘“. Na podzim roku 27
po Kr. byl Kristus pokfitûn Janem Kfiti-
telem a byl „pomazán“ Duchem sva-
t˘m. Apo‰tol Petr dosvûdãuje, Ïe „BÛh
obdafiil JeÏí‰e z Nazareta Duchem sva-
t˘m a mocí“ (Sk 10,38).A Spasitel sám
prohlásil: „Duch HospodinÛv jest nade
mnou;proto mû pomazal,abych pfiine-
sl chud˘m radostnou zvûst.“ (L 4,18)
Po svém kfitu ode‰el JeÏí‰ do Galileje
„a kázal BoÏí evangelium: Naplnil se
ãas.“ (Mk 1,14.15)

„Upevní svou smlouvu s mnoh˘mi
v posledním t˘dnu.“ (Da 9, 27) „Posled-
ní t˘den“, o kterém se tu hovofií, je po-
sledním ze sedmdesáti t˘dnÛ. Je to po-
sledních sedm let z období urãeného Îi-
dÛm.Vtéto dobû,která trvala od roku 27
do roku 34 po Kr., hlásal JeÏí‰ evange-
lium zvlá‰tû ÎidÛm – nejprve osobnû
a pozdûji prostfiednictvím sv˘ch uãed-
níkÛ.KdyÏ se apo‰tolové vydali na cestu
s radostnou zvûstí o království, dostali
od Spasitele rozkaz: „Na cestu k poha-
nÛm nevstupujte,do samafiské obce ne-
choìte; jdûte radûji ke ztracen˘m ovcím
z lidu izraelského.“ (Mt 10,5.6)

„Vpolovinû toho t˘dne zastaví obût-
ní hod i obûÈ pfiídavnou.“ (Da 9,27)

Vroce 31po Kr., tfii a pÛl roku po svém
kfitu,byl ná‰ Pán ukfiiÏován.Velkou obû-
tí na Golgotû skonãil obûtní systém,
kter˘ po ãtyfii tisíce let ukazoval na
BoÏího Beránka. Symbol do‰el naplnû-
ní, které pfiedstavoval, a v‰echny zápal-
né a suché obûti podle obfiadního sys-
tému mohly b˘t zru‰eny.

Sedmdesát t˘dnÛ neboli 490 let,urãe-
n˘ch zvlá‰tû ÎidÛm, skonãilo, jak jsme
poznali, v roce 34 po Kr. Tehdy zpeãe-
til Ïidovsk˘ národ rozhodnutím velera-
dy své odmítnutí evangelia:umuãil ·tû-
pána a zaãal pronásledovat Kristovy ná-
sledovníky.Poselství o záchranû se pak
pfiestalo omezovat na vyvolen˘ národ
a postupnû se ‰ífiilo do celého svûta.Pro-
následování donutilo uãedníky uprch-
nout z Jeruzaléma,a „zaãali kázat evan-
gelium v‰ude, kam pfii‰li“. „Filip ode‰el
do mûsta Samafií a zvûstoval tam Kris-
ta.“Petr veden˘ Duchem zvûstoval evan-
gelium bohabojnému Kornéliovi, fiím-
skému setníkovi v Cesareji, a horliv˘
Pavel, kter˘ pfiijal víru v JeÏí‰e Krista,
dostal pfiíkaz, aby nesl radostnou zvûst
„daleko k pohanÛm“ (Sk 8,4.5; 22,21).

ROK 1844 – OâI·TùNÍ SVATYNù

Tím se proroctví beze zbytku vyplnilo;
zaãátek období sedmdesáti t˘dnÛ je
proto moÏné s naprostou jistotou sta-
novit na rok 457 pfi. Kr. a jeho konec
na rok 34 po Kr. Známe-li v˘chozí
bod, je velmi snadné vypoãítat, kdy
období 2300 prorock˘ch dnÛ skonãí.
Odeãteme-li sedmdesát t˘dnÛ, tj. 490
dní od 2300 dní, zbude 1810 dní. Od
roku 34 po Kr. uplyne 1810 let v roce
1844.Po vypr‰ení této dlouhé prorocké
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lhÛty podle v˘roku andûla „dojde sva-
tynû svého oãi‰tûní“. Tak Miller pfies-
nû urãil dobu oãi‰tûní svatynû, k nû-
muÏ podle v‰eobecného pfiesvûdãení
mûlo dojít pfii druhém pfiíchodu JeÏí-
‰e Krista.

Miller a jeho pfiátelé se nejdfiíve do-
mnívali, Ïe období 2300 dnÛ skonãí na
jafie roku 1844. Proroctví v‰ak odkazo-
valo na podzim toho roku. Toto nepo-
chopení pfiineslo zklamání a rozãaro-
vání lidem,ktefií stanovili dfiívûj‰í datum
pfiíchodu Pána JeÏí‰e.Ani v nejmen‰ím
v‰ak nezpochybnilo,Ïe období 2300 dní
skonãí v roce 1844 a Ïe tehdy dojde
k velké události znázornûné oãi‰tûním
svatynû.

KdyÏ Miller zaãal studovat Písmo,aby
dokázal,Ïe je BoÏím zjevením,ani v ne-
jmen‰ím nepfiedpokládal, Ïe dojde
k takovému závûru; sám jen stûÏí vûfiil
v˘sledkÛm svého studia.Biblické dÛka-
zy v‰ak byly pfiíli‰ jednoznaãné a pfie-
svûdãující, neÏ aby je mohl odloÏit. Po
dvou letech,která vûnoval studiu Bible,
do‰el v roce 1818 k pevnému pfiesvûd-
ãení,Ïe pfiibliÏnû za dvacet pût let Kris-
tus pfiijde, aby vykoupil svÛj lid. Miller
o tom napsal:„Nemohu ani vypovûdût,
jaká radost naplnila moje srdce, kdyÏ
jsem pomyslel na tu skvûlou nadûji,a jak
opravdovû jsem zatouÏil proÏívat ra-
dost vykoupen˘ch. Bible se pro mne
stala novou knihou. Pfiedstavovala ho-
dy pro mÛj rozum.V‰echno, co v jejím
uãení bylo pro mne nejasné, tajemné
nebo neznámé,se v mé mysli rozplynu-
lo pfied jasn˘m svûtlem,které nyní zazá-
fiilo z jejích svat˘ch stránek. Pravda mi
pfiipadala prÛzraãná a naprosto doko-
nalá.V‰echny rozpory a nesrovnalosti,

které jsem dfiíve v BoÏím slovû nachá-
zel, nyní zmizely a pfiestoÏe byla fiada
míst, jimÏ jsem dosud plnû nerozumûl,
vyzafiovalo nyní z Bible pro mne tolik
svûtla osvûcujícího mou dosud zatem-
nûnou mysl, Ïe jsem pfii studiu Písma
proÏíval uspokojení, jakého bych se pfii
zkoumání Bible nikdy nenadál.“ (Bliss,
str. 76.77)

„Byl jsem opravdovû pfiesvûdãen,
Ïe nejzávaÏnûj‰í událost pfiedpovûdûná
v Písmu se brzy splní;pocítil jsem silnou
odpovûdnost vÛãi svûtu – cítil jsem
nutkání fiíci o tom ostatním.“(Bliss, str.
81) Nemohl se zbavit pocitu odpovûd-
nosti, Ïe svûtlo, které pfiijal, musí pfie-
dat dal‰ím lidem. Oãekával, Ïe narazí
na odpor nevûfiících lidí,oãekával v‰ak
také, Ïe v‰ichni kfiesÈané se budou ra-
dovat z nadûje,Ïe se brzy setkají se Spa-
sitelem,kterého, jak tvrdili,milují.Obá-
val se jen toho, Ïe díky velké radosti
z nadûje na slavné vysvobození, které
pfiijde tak brzy, pfiijmou mnozí toto
uãení bez toho, Ïe by dostateãnû stu-
dovali Písmo a tak se o pravdû sami
pfiesvûdãili.Váhal, zda má o svém obje-
vu hovofiit,kdyby se snad dopustil omy-
lu,aby nepfiivedl jiné lidi k pádu.Proto
znovu provûfiil v‰echny dÛkazy,o které
opíral své závûry, a peãlivû zváÏil kaÏ-
dou námitku, která mu pfii‰la na mysl.
Nakonec usoudil, Ïe ve svûtle BoÏího
slova v‰echny námitky mizí jako mlha
pfied sluneãními paprsky. Po pûti le-
tech dal‰ího studia dospûl ke skálopev-
nému pfiesvûdãení o správnosti svého
stanoviska.

Pak na nûj znovu a s novou silou do-
lehl pocit odpovûdnosti oznámit dru-
h˘m, co bylo podle jeho pfiesvûdãení

220 (328-330)



jasn˘m uãením Písma. Jak napsal: „KdyÏ
jsem pracoval,znûlo mi stále v u‰ích:‘Jdi
a fiekni svûtu, jaké mu hrozí nebezpeãí.’
Stále se mi vracel v˘rok: ‘¤eknu-li o své-
volníkovi: Svévolníku, zemfie‰, a ty bys
nepromluvil a nevaroval ho pfied jeho
cestou, ten svévolník zemfie za svou ne-
pravost, ale za jeho krev budu volat
k odpovûdnosti tebe. JestliÏe bude‰ své-
volníka varovat pfied jeho cestou,aby se
od ní odvrátil, ale on se od své cesty ne-
odvrátí,zemfie pro svou nepravost,ale ty
jsi svou du‰i vysvobodil.’(Ez 33,8.9) Mûl
jsem pocit, Ïe budou-li nevûfiící lidé
úãinnû varováni, dojdou mnozí pokání,
pokud v‰ak nebudou upozornûni,budu
volán k odpovûdnosti.“ (Bliss, str. 92)

Zaãal své názory ‰ífiit soukromû,kdy-
koli se k tomu naskytla vhodná pfiíleÏi-
tost, a modlil se, aby nûkter˘ kazatel
uznal jejich pfiesvûdãivost a zaãal je vy-
uãovat. Pfiitom se ale nedokázal zbavit
pfiesvûdãení, Ïe je osobnû povinen va-
rovat ostatní. Stále mu v mysli znûla
slova: „Jdi a fiekni svûtu... Za jeho krev
budu volat k odpovûdnosti tebe.“âekal
devût let, ale svûdomí ho tak tíÏilo, Ïe
v roce 1831 poprvé vystoupil na vefiej-
nosti, aby pfiedloÏil vysvûtlení a dÛvo-
dy svého pfiesvûdãení.

Podobnû jako byl prorok Elizeus po-
volán,aby opustil své voly na poli a pfii-
jal plá‰È,kter˘ jej zasvûcoval k prorocké-
mu úfiadu,tak byl William Miller povolán,
aby opustil svÛj pluh a seznámil lidi
s tajemstvím BoÏího království. S oba-
vami pfiistoupil k úkolu vést posluchaãe
krok za krokem prorock˘mi údobími
aÏ k druhému pfiíchodu JeÏí‰e Krista.
Odezva, s níÏ se setkal u posluchaãÛ,
mu v‰ak dodala sílu a odvahu.

MILLER ZAâÍNÁ PÒSOBIT
NA VE¤EJNOSTI

Jen na naléhání sv˘ch spoluvûfiících,
v jejichÏ slovech rozpoznal BoÏí volání,
se Miller nechal pfiimût, aby se sv˘mi
názory vystoupil pfied ‰ir‰ím okruhem
posluchaãÛ.Bylo mu tehdy padesát let,
nebyl zvykl˘ mluvit a vystupovat na ve-
fiejnosti. TíÏil ho pocit, Ïe se pro tento
úkol nehodí. Jeho pÛsobení, které na-
pomáhalo druh˘m k záchranû,v‰ak od
první chvíle provázelo poÏehnání. UÏ
jeho první vystoupení vyvolalo nábo-
Ïenské probuzení, pfii nûmÏ se obrátili
s v˘jimkou dvou osob v‰ichni ãlenové
tfiinácti rodin. OkamÏitû dostal pozvá-
ní, aby promluvil i na jin˘ch místech
a témûfi v‰ude pfiispûla jeho vystoupe-
ní k rozvoji a oÏivení BoÏího díla.Hfií‰ní
lidé se obraceli, kfiesÈané se probouzeli
k vût‰ímu posvûcení, deisté a bezvûrci
pfiijímali Písmo a kfiesÈanské náboÏen-
ství. Lidé, mezi nimiÏ pÛsobil, potvrzo-
vali: „Získal mnohé,na nûÏ jiní nezapÛ-
sobili.“(Bliss,str.138) Ve sv˘ch kázáních
ukazoval lidem na velké pravdy kfiesÈan-
ství a snaÏil se zmírnit rostoucí smysl-
nost a poÏivaãnost oné doby.

Témûfi v kaÏdém mûstû byly desít-
ky, v nûkter˘ch i stovky lidí, které pfii-
vedl k obrácení. Na mnoha místech se
mu otevíraly protestantské kostely
skoro v‰ech vyznání, aby v nich kázal,
a pozvání pfiicházela obvykle od kaza-
telÛ nûkolika sborÛ najednou. Pfiijal
zásadu, Ïe bude mluvit jen tam, kam
ho pozvou. Brzy v‰ak zjistil, Ïe nemÛ-
Ïe vyhovût ani polovinû pozvání.
Mnozí z tûch, kdo nepfiijali jeho v˘po-
ãet pfiesného data druhého pfiíchodu,
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dospûli k pfiesvûdãení, Ïe KristÛv pfií-
chod se blíÏí a je tfieba se na nûj pfii-
pravit. V nûkter˘ch velk˘ch mûstech
zanechalo jeho pÛsobení velk˘ vliv.
Obchodníci s lihovinami pfiestávali
prodávat alkohol a promûÀovali v˘ãe-
py na shromaÏìovací místnosti; ha-
zardní herny byly ru‰eny;bezvûrci, de-
isté, univerzalisté, ale i lidé bez jak˘ch-
koli zásad, z nichÏ nûktefií nenav‰tívili
celá léta Ïádn˘ kostel, mûnili svÛj zpÛ-
sob Ïivota.Nûkteré církve konaly mod-
litební shromáÏdûní v rÛzn˘ch ãtvr-
tích témûfi kaÏdou hodinu, pracující li-
dé se shromaÏìovali v poledne, aby se
modlili a oslavovali Boha.Nedo‰lo k nû-
jakému mimofiádnému vzru‰ení, ale
v‰eobecnû mysl lidí opanovala váÏ-
nost. Millerovo pÛsobení – podobnû
jako ãinnost dfiívûj‰ích reformátorÛ –
mûlo lidi pfiesvûdãit, vyburcovat jejich
svûdomí, nikoli vzbuzovat nûjaké cito-
vé vzru‰ení.

Vroce 1833 dostal Miller od baptistic-
ké církve, jejímÏ byl ãlenem, povolení
kázat. Mnoho kazatelÛ tohoto vyznání
schvalovalo jeho ãinnost, takÏe Miller
mohl ve sv˘ch aktivitách i nadále pokra-
ãovat.Bez ustání cestoval a kázal, i kdyÏ
jeho osobní práce se zamûfiovala pfie-
dev‰ím na Novou Anglii a státy Stfiedo-
západu. Po nûkolik let hradil v‰echny
náklady sám a ani pozdûji nepfiijal nikdy
tolik,aby to plnû pokrylo náklady spoje-
né s cestou na místo, kam byl pozván.
Vefiejná ãinnost tedy silnû zatûÏovala
jeho rozpoãet, takÏe v tomto období Ïi-
vota jeho majetek postupnû mizel.Mûl
poãetnou rodinu, a vlastnû jen díky to-
mu, Ïe v‰ichni byli skromní a pracovi-
tí, je staãila rodinná farma uÏivit.

NAPL≈UJE SE POSLEDNÍ ZNAMENÍ

Roku 1833, tedy dva roky poté, kdy
s dÛkazy o brzkém pfiíchodu JeÏí‰e
Krista zaãal seznamovat ‰irok˘ okruh
lidí, se objevilo poslední znamení, kte-
ré mûlo podle slov Spasitele ohlásit
druh˘ pfiíchod. Pán JeÏí‰ fiekl: „Hvûzdy
budou padat z nebe.“(Mt 24,29) A Jan,
kter˘ ve vidûní sledoval v˘jevy, jeÏ bu-
dou ohla‰ovat BoÏí den, v knize Zjeve-
ní napsal:„Nebeské hvûzdy zaãaly padat
na zem, jako kdyÏ fík zmítan˘ vichrem
shazuje své pozdní plody.“ (Zj 6,13)
Toto proroctví se úchvatn˘m a pfiekva-
pujícím zpÛsobem naplnilo 13. listopa-
du 1833, kdy do‰lo k velkému meteo-
rickému de‰ti.Bylo to nejvût‰í a nejpo-
divuhodnûj‰í „padání hvûzd“, jaké kdy
dûjiny zaznamenaly: „Celá obloha nad
územím Spojen˘ch státÛ byla fiadu ho-
din v pohybu.

Od chvíle,kdy tuto zemi osídlili prv-
ní lidé,neukázal se na obloze podobn˘
úkaz, kter˘ by jedni sledovali s tak vel-
k˘m obdivem a druzí s takovou hrÛ-
zou a zdû‰ením.“ „Velkolepost úkazu
a jeho dûsivá krása se zapsaly mnoh˘m
do pamûti a nikdy z ní nevymizí... Ni-
kdy nepadal dé‰È hustûji jako tehdy me-
teority. Na v˘chodû, západû, na severu
i jihu – v‰ude mohli lidé pozorovat
stejn˘ úkaz. Zdálo se, Ïe se pohybuje
celé nebe... Úkaz, jak jej ve svém Dení-
ku popsal profesor Silliman, pozorova-
li obyvatelé na celém území Spojen˘ch
státÛ... Od dvou hodin v noci aÏ do ro-
zednûní se na celé obloze, která byla
úplnû jasná a bezmraãná, odehrával
skvûl˘ úkaz, nepfietrÏitá hra oslnivû zá-
fiících svûtel.“ (R. M. Devens,Americk˘
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pokrok neboli Velké události nejvût‰í-
ho století, kap. 28, odst.1-5)

„Lidsk˘ jazyk nedokáÏe vylíãit nád-
heru této velkolepé podívané... Kdo ji
nevidûl, nedokáÏe si vytvofiit ani pfii-
bliÏnou pfiedstavu o té nádhefie. Vypa-
dalo to, jako by se celé hvûzdné nebe
soustfieìovalo v jednom místû u stfiedu
oblohy a souãasnû odtud rychlostí svût-
la vystfielovalo na v‰echny strany.Tisíce
zábleskÛ stíhaly v rychlém sledu dal‰í
tisíce, a pfiesto jim nebylo konce, jako
by byly pro tuto pfiíleÏitost stvofieny.“

(F. Reed v listu Christian Advocate and
Journal,z13.prosince 1833) „Není moÏ-
né si pfiedstavit pfiesnûj‰í zobrazení sym-
bolu fíkového stromu,kter˘ shazuje své
plody,kdyÏ jím zatfiese siln˘ vítr.“(Port-
landsk˘ list Evening Advertiser z 26. li-
stopadu 1833)

Newyorské noviny Journal of Com-
merce otiskly14. listopadu 1833 obsáh-
l˘ ãlánek o tomto podivuhodném úka-
zu. Uvádí se v nûm: „Myslím, Ïe Ïádn˘
filozof nebo uãenec dosud nepopsal
a nezaznamenal událost, jaká se stala
vãera ráno. Pfiesnû ji pfiedpovûdûl pro-
rok pfied osmnácti sty lety.Kdybychom
snad nechtûli pochopit,Ïe padání hvûzd
je opravdu padáním hvûzd..., pak vãe-
rej‰í úkaz doslovnû odpovídá v˘znamu
jeho slov.“

Tak se ukázalo poslední ze znamení
JeÏí‰ova pfiíchodu, o nichÏ Kristus fiekl
sv˘m uãedníkÛm: „AÏ toto v‰ecko uvi-
díte, vûzte, Ïe ten ãas je blízko, pfiede
dvefimi.“ (Mt 24,33) Po tûchto zname-
ních uvidûl apo‰tol Jan ve vidûní dal‰í
velkou událost – nebe se rozestoupilo
jako rozvinutá kniha, nastalo silné ze-
mûtfiesení, kaÏdá hora a kaÏd˘ ostrov
se pohnul ze svého místa a bezboÏní
se v hrÛze pokou‰eli uprchnout a skr˘t
se pfied Synem ãlovûka (Zj 6,12-17).

Mnozí lidé, ktefií padání hvûzd vidûli
na vlastní oãi,je povaÏovali za pfiedzvûst
pfiicházejícího soudu za „stra‰n˘ sym-
bol, nezvratn˘ náznak, milostivé zna-
mení onoho velkého a hrozného dne“
(Portlandsk˘ list Evening Advertiser
z 26. listopadu 1833). Tak se lidé zaãali
zajímat o splnûní proroctví a mnozí za-
ãali brát váÏnû upozornûní na blízk˘
druh˘ JeÏí‰Ûv pfiíchod.
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V roce 1840 vzbudilo zájem ‰iroké
vefiejnosti dal‰í podivuhodné naplnûní
proroctví. O dva roky dfiíve uvefiejnil
Josiah Litch, jeden z hlavních kazatelÛ,
ktefií hlásali druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Kris-
ta, v˘klad deváté kapitoly knihy Zjeve-
ní a pfiedpovûdûl v nûm pád osmanské
fií‰e. Podle jeho v˘poãtÛ mûla b˘t tato
mocnost poraÏena „v roce 1840,nûkdy
v mûsíci srpnu“. Jen nûkolik dnÛ pfied
uveden˘m datem napsal:„Vycházíme-li
z toho, Ïe první údobí 150 let skonãilo
pfiesnû tehdy,kdyÏ nastoupil na trÛn se
souhlasem TurkÛ Konstantin XI., a ob-
dobí 391let a15 dnÛ zaãalo po skonãe-
ní prvního údobí,pak prorocké období
skonãí 11. srpna 1840,kdy se rozpadne
osmanská fií‰e, která má hlavní mûsto
v Konstantinopoli. A to se také, jak vû-
fiím, stane.“ ( Josiah Litch v ãasopisu
Signs of the Times z 1. srpna 1840)

Pfiesnû v urãené dobû pfiijalo Turecko
prostfiednictvím sv˘ch vyslancÛ ochra-
nu spojeneck˘ch velmocí Evropy,a tím
se podrobilo kfiesÈansk˘m národÛm.Ta-
to událost pfiesnû naplnila pfiedpovûì
(viz Dodatek ã. 30). KdyÏ se tato zprá-
va roz‰ífiila v Americe, byl to pro mno-
hé jasn˘ dÛkaz, Ïe zásady vypracované
Millerem a jeho spoleãníky pro v˘klad
biblick˘ch proroctví jsou správné
a pfiesné. Adventní hnutí dostalo nov˘
impuls. K Millerovi se pfiidali vzdûlaní
a vlivní lidé, ktefií jeho názory hlásali
a publikovali. V letech 1840 -44 se tak
hnutí rychle ‰ífiilo.

William Miller byl díky dlouholeté-
mu studiu duchovnû siln˘ a vyzrál˘.Za
spolupráce s „nebeskou moudrostí“ se
osvûdãil jako muÏ ryzí povahy, kter˘
budil úctu a váÏnost v‰ude, kde si ce-

nili poctivosti a mravní bezúhonnosti.
Mûl laskavé srdce, vynikal kfiesÈanskou
pokorou a sebeovládáním.Byl pozorn˘
a vlídn˘ ke v‰em,vÏdy ochotn˘ vyslech-
nout názory druh˘ch a zváÏit jejich ar-
gumenty. K nejrÛznûj‰ím názorov˘m
proudÛm a naukám pfiistupoval bez
pfiedpojatosti a rozãilování, v‰e v‰ak
posuzoval BoÏím slovem. Díky zdravé-
mu úsudku a dokonalé znalosti Písma
byl schopen odmítnout bludy a odha-
lit klam.

ODPÒRCI ADVENTNÍHO HNUTÍ

Pfiesto v‰ak i jeho pÛsobení naráÏelo na
rozhofiãen˘ odpor.Podobnû jako v pfií-
padû dfiívûj‰ích reformátorÛ nesetkaly
se pravdy,které hlásal,s pfiízniv˘m ohla-
sem u populárních náboÏensk˘ch uãi-
telÛ.ProtoÏe nemohli doloÏit své názory
Písmem, uchylovali se k v˘rokÛm lidí
a k tradicím otcÛ.Pro hlasatele advent-
ní pravdy byly v‰ak pfiijatelné pouze
dÛkazy, jeÏ vycházely z BoÏího slova.
„Jedinû Písmo“– znûlo jejich heslo.Od-
pÛrci nahrazovali nedostatek dÛkazÛ
z Písma zesmû‰Àováním a po‰klebky.
Neváhali vynaloÏit svÛj ãas,prostfiedky
i dÛvtip, jen aby ‰kodili lidem, ktefií se
provinili pouze tím,Ïe radostnû oãeká-
vali návrat svého Pána,snaÏili se Ïít ãis-
t˘m Ïivotem a vybízeli druhé, aby se
pfiipravili na KristÛv druh˘ pfiíchod.

Nepfiátelé se usilovnû snaÏili odvést
lidi od my‰lenek na druh˘ JeÏí‰Ûv pfií-
chod.Tvrdili,Ïe studovat proroctví,kte-
rá se vztahují k pfiíchodu JeÏí‰e Krista
a konci svûta, je hfiích a vÛbec nûco,za
co by se lidé mûli spí‰ stydût.Tím pod-
kopávali víru v BoÏí slovo. Duchovní
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rÛzn˘ch církví tak zpÛsobili,Ïe se mno-
zí odvrátili od víry nebo se dokonce od-
dali hfiíchu a vydali se na cestu ‰patnos-
ti. Tyto dÛsledky pak jejich pÛvodci
pfiiãítali na vrub adventistÛm.

I kdyÏ Millerova kázání pfiitahovala
celé zástupy inteligentních a pozorn˘ch
posluchaãÛ,Millerovo jméno se na strán-
kách náboÏenského tisku objevovalo
jen v˘jimeãnû, a to jen jako pfiedmût
posmûchu a odsuzování. Lehkomyslní
a bezboÏní lidé, kter˘m názory církev-
ních pfiedstavitelÛ dodávaly odvahy, ze-
smû‰Àovali Millera hanliv˘mi pfiívlast-
ky, nemravn˘mi a rouhav˘mi vtipy. ·e-
dovlasého muÏe, kter˘ opustil pohodlí
domova a cestoval na vlastní náklady
od mûsta k mûstu,od vesnice k vesnici,
kter˘ bez odpoãinku pracoval,aby svût
upozornil na blíÏící se soud, posmû‰nû
naz˘vali bláznem, lháfiem a vypoãíta-
v˘m podvodníkem.

Zesmû‰Àování, lÏi a nadávky pouÏí-
vané proti Millerovi vyvolaly rozhofiãe-
n˘ odpor, a to i na stránkách nenábo-
Ïenského tisku. „Chovat se k pfiedmû-
tu tak neobyãejnû závaÏnému, kter˘
má tak stra‰né následky,“ lehkomyslnû
a sprostû,psalo se v tisku,„znamená ne-
jen se vysmívat citÛm lidí, ktefií o nûm
káÏí a obhajují jej,“ ale „tropit si Ïerty
ze dne soudu,vysmívat se samému Bo-
hu a zlehãovat závaÏnost BoÏího sou-
du.“ (Bliss, str.183)

PÛvodce v‰eho zla se snaÏil nejen
mafiit vliv adventního poselství, ale ta-
ké zniãit jeho hlasatele. KdyÏ Miller
pfiedná‰el sv˘m posluchaãÛm pravdy
Písma, káral jejich hfiíchy a vná‰el ne-
klid do jejich sebeuspokojení, vzbudi-
la jeho pfiísná a otevfiená slova mezi

posluchaãi rozhofiãení a nepfiátelství.
Odpor, kter˘ jeho poselství vyvolalo
mezi ãleny církví, povzbuzoval spodi-
nu spoleãnosti k je‰tû vût‰í troufalosti.
Millerovi nepfiátelé se rozhodli, Ïe ho
zabijí, aÏ bude odcházet ze shromáÏ-
dûní.Andûlé v‰ak stáli na stráÏi a jeden
z nich v podobû muÏe vzal BoÏího slu-
Ïebníka za ruku a vyvedl ho z rozzu-
fieného davu do bezpeãí. Miller své dí-
lo prozatím nedokonãil, takÏe satan
a jeho pfiisluhovaãi zaÏili jen zklamání,
kdyÏ se jim nepodafiilo uskuteãnit svÛj
úmysl.

Navzdory v‰emu odporu zájem o ad-
ventní hnutí stále rostl;poãet pfiívrÏen-
cÛ vzrostl z desítek a stovek na mnoho
tisíc – církve zaznamenaly velk˘ pfií-
rÛstek ãlenstva.Po krátké dobû se v‰ak
zaãalo projevovat nepfiátelství namífiené
i proti tûmto novû obrácen˘m a církve
zaãaly zavádût kázeÀská opatfiení, jeÏ
se vztahovala na ãleny obhajující Mille-
rovy názory.Miller na to reagoval písem-
n˘m provoláním ke kfiesÈanÛm v‰ech
vyznání,v nûmÏ poÏadoval,aby mu z Pís-
ma dokázali, v ãem se m˘lí.

Miller napsal: „CoÏpak vûfiíme nûãe-
mu, co nepfiikazuje Písmo, které vy sa-
mi prohla‰ujete za jediné pravidlo víry
a Ïivota? Co jsme provedli,Ïe se na nás
z kazatelen i ze stránek novin sypou
zlomyslná odsouzení a Ïe jsme vyluão-
váni z va‰ich církví a spoleãenství?“„Ne-
máme-li pravdu, ukaÏte nám, prosím,
v ãem se m˘líme.DokaÏte nám z BoÏího
slova,Ïe zastáváme bludy.Zakusili jsme
dost posmûchu, nemÛÏe nás v‰ak pfie-
svûdãit,Ïe se m˘líme. Jedinû BoÏí slovo
mÛÏe zmûnit na‰e názory.Dospûli jsme
k nim po zralé úvaze a modlitbách,
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kdyÏ jsme na‰li dÛkazy v Písmu.“(Bliss,
str. 250.252)

PARALELY S OBDOBÍM
P¤ED POTOPOU

Varování, která BÛh posílá svûtu pro-
stfiednictvím sv˘ch sluÏebníkÛ, jsou
nûkdy pfiijímána se stejnou nedÛvû-
rou. KdyÏ zkaÏenost lidí pfied potopou
pfiimûla Boha, aby seslal na zemi poto-
pu, oznámil nejprve lidem svÛj zámûr,
aby jim poskytl pfiíleÏitost odvrátit se
od zla. Po sto dvacet let sl˘chali varo-
vání, aby ãinili pokání, jinak Ïe se pro-
jeví BoÏí trest a oni zahynou. Poselství
v‰ak povaÏovali za nesmyslnou bá-
chorku, nevûfiili mu a je‰tû více se za-
tvrdili ve své bezboÏnosti;posmívali se
BoÏímu poslu a jeho naléhav˘m pros-
bám a dokonce ho obvinili z nafouka-
nosti. Jak se mÛÏe jeden ãlovûk stavût
proti v‰em velikánÛm svûta? Kdyby
poselství Noeho bylo pravdivé, proã je
nepfiijal cel˘ svût, proã mu neuvûfiil?
Tvrzení jednoho ãlovûka proti moud-
rosti tisícÛ! Proto varování nepfiijali
a nehledali úkryt v ar‰e.

OdpÛrci ukazovali na pfiírodu – na
nemûnné stfiídání roãních období, na
modrou oblohu, ze které je‰tû nikdy
nepr‰elo, na zelená pole, osvûÏovaná
noãní rosou – a volali: „Nemluví snad
v podobenstvích?“ S opovrÏením pro-
hla‰ovali, Ïe hlasatel pravdy je napros-
t˘ pomatenec a je‰tû více se oddávali
sv˘m radovánkám.Nevzdávali se sv˘ch
zl˘ch ãinÛ. Jejich nevûra v‰ak nezabrá-
nila tomu,aby se pfiedpovûdûná událost
nestala. BÛh dlouho sná‰el jejich bez-
boÏnost a dal jim mnoho pfiíleÏitostí

k pokání;ve stanoven˘ ãas v‰ak lidi,kte-
fií odmítli jeho milost, postihl trest.

JeÏí‰ Kristus prohlásil, Ïe podobnû
lidé nebudou vûfiit v jeho druh˘ pfií-
chod. Jako souãasníci Noeho „nic ne-
poznali, aÏ pfii‰la potopa a zachvátila
v‰ecky – takov˘ bude i pfiíchod Syna
ãlovûka“ (Mt 24,39).AÏ se lidé, ktefií se
povaÏují za BoÏí lid, zaãnou smû‰ovat
se svûtem,Ïít tak jak Ïije svût a úãastnit
se nepfiístojn˘ch zábav, aÏ se rozmafii-
lost svûta stane rozmafiilostí církve, aÏ
budou znít svatební zvony a v‰ichni se
budou radovat, Ïe je ãeká na zemi mno-
ho let blahobytu – tehdy, náhle – jako
blesk z nebe – pfiijde konec jejich slib-
n˘ch vidin a klamn˘ch nadûjí.

Tak jako BÛh poslal svého sluÏební-
ka, aby upozornil svût na pfiicházející
potopu, tak také poslal vyvolené posly,
aby ohlásili,Ïe se jiÏ blíÏí poslední soud.
A jako se Noemovi souãasníci posmí-
vali pfiedpovûdím hlasatele pravdy, tak
se v Millerovû dobû mnozí – a to i ãle-
nové kfiesÈansk˘ch církví – vysmívali
varování adventistÛ.

Proã vlastnû církve s takovou nelibos-
tí odmítali zvûst o druhém pfiíchodu Je-
Ïí‰e Krista? Zatímco pro bezboÏné lidi
znamená druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista
hrozbu a záhubu, pro vûfiící je radostí
a nadûjí. Tato velká pravda povzbuzo-
vala BoÏí vûrné následovníky ve v‰ech
dobách. Proã se tedy stala – podobnû
jako sám JeÏí‰ Kristus – „kamenem úra-
zu“ a „skálou pohor‰ení“ pro BoÏí lid?
Ná‰ Pán slíbil sv˘m uãedníkÛm: „Ode-
jdu-li, abych vám pfiipravil místo, opût
pfiijdu a vezmu vás k sobû.“ ( J 14,3)
Laskav˘ a soucitn˘ Spasitel pfiedvídal,
jak budou jeho následovníci osamûlí
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a zarmoucení,proto pfiikázal andûlÛm,
aby je potû‰ili uji‰tûním, Ïe se vrátí
tak, jak ode‰el do nebe. KdyÏ uãedníci
pozornû hledûli vzhÛru, aby zachytili
poslední pohled na Pána, kterého mi-
lovali, sly‰eli tato slova: „MuÏi z Galile-
je, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento
JeÏí‰,kter˘ byl od vás vzat do nebe,zno-
vu pfiijde právû tak,jak jste ho vidûli od-
cházet.“(Sk 1,11) Poselství andûlÛ v nich
vzbudilo novou nadûji.Uãedníci „se s ve-
likou radostí navrátili do Jeruzaléma,
byli stále v chrámû a chválili Boha“(L 24,
52.53).Neradovali se proto,Ïe Pán JeÏí‰
od nich ode‰el, a tedy zÛstali sami, aby
bojovali se zkou‰kami a poku‰eními svû-
ta,ale proto,Ïe je andûlé ujistili, Ïe se Je-
Ïí‰ Kristus opût vrátí.

Zvûst o návratu JeÏí‰e Krista by mû-
la b˘t i dnes – podobnû jako v Betlémû,
kdyÏ ji andûlé oznámili past˘fiÛm – dob-
rou zprávou, která pfiiná‰í velkou ra-
dost. Lidé, ktefií opravdu milují svého
Spasitele, musí s radostí uvítat zprávu
vycházející z BoÏího slova,Ïe Pán – k nû-
muÏ se upínají jejich nadûje na vûãn˘
Ïivot – znovu pfiichází, ne proto, aby
sná‰el uráÏky, posmûch a opovrÏení –
jak tomu bylo pfii jeho prvním pfiícho-
du –,ale v moci a slávû,aby vysvobodil
svÛj lid. Pouze lidé, ktefií nemají rádi
Spasitele, si pfiejí, aby se nevrátil. Nee-
xistuje jasnûj‰í dÛkaz, Ïe se církve od-
klonily od Boha, neÏ podráÏdûní a od-
por, kter˘ v nich vyvolává toto Bohem
seslané poselství.

Vûfiící, ktefií pfiijali uãení o brzkém
pfiíchodu JeÏí‰e Krista,si uvûdomili nut-
nost pokání a pokory pfied Bohem.Mno-
zí dlouho váhali mezi Kristem a „svû-
tem“, nyní v‰ak cítili, Ïe nade‰la chvíle

rozhodnutí. „Vûãnost se pro nû stala
nezvyklou skuteãností. Nebe se pfiiblí-
Ïilo,zaãali cítit svou vinu pfied Bohem.“
(Bliss, str.146) KfiesÈané se probouzeli
k novému duchovnímu Ïivotu; uvûdo-
movali si,Ïe zb˘vá málo ãasu a Ïe to,co
mají vykonat pro své bliÏní,musí vyko-
nat rychle. Svût ustupoval do pozadí,
zdálo se jim, Ïe se pfied nimi otevírá
vûãnost.Cítili, Ïe Ïivot se v‰ím, co patfií
k jeho trvalému blahu nebo záhubû,za-
stiÀuje v‰echno ãasné.BoÏí Duch umoc-
nil jejich úsilí, kdyÏ své bliÏní vyz˘vali
k pfiípravû na BoÏí den. Svûdectví beze
slov, které dávali sv˘m kaÏdodenním
Ïivotem,pfiedstavovalo trvalou v˘ãitku
neposvûcen˘m ãlenÛm církví,ktefií ustr-
nuli na formalitách.Ti si nepfiáli, aby je
nûkdo ru‰il z jejich radovánek, honby
za penûzi a úsilí po svûtsk˘ch poctách.
Odtud pramenilo nepfiátelství a odpor
proti vífie v pfiíchod JeÏí‰e Krista i pro-
ti tûm, kdo ho hlásali.

DAL·Í P¤EKÁÎKY

KdyÏ odpÛrci poznali, Ïe dÛkazy z pro-
roctví nelze vyvrátit, pokou‰eli se od-
radit lidi od dal‰ího studia tvrzením,Ïe
proroctví jsou zapeãetûna. Tím se pro-
testanté vydali cestou fiímsk˘ch katolí-
kÛ.Zatímco papeÏství Bibli lidem zaka-
zovalo (viz Dodatek ã. 31), protestant-
ské církve tvrdily, Ïe dÛleÏit˘m ãástem
BoÏího slova – a to ãástem, které od-
halují pravdy zvlá‰È dÛleÏité pro dne‰-
ní dobu – nelze rozumût.

Kazatelé i ãlenové církví prohla‰ova-
li, Ïe proroctví z knihy Daniel a Zjevení
jsou nesrozumiteln˘m tajemstvím. Pán
JeÏí‰ v‰ak upozorÀoval své následovníky
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na v˘roky z knihy proroka Daniela,které
se uskuteãní v urãené dobû.¤ekl:„Kdo
ãte‰, rozumûj!“ (Mt 24,15) Tvrzení, Ïe
kniha Zjevení je tajemstvím, kterému
nelze rozumût, odporuje samotnému
názvu této knihy. Kniha Zjevení zaãíná
slovy:„Zjevení,které BÛh dal JeÏí‰i Kris-
tu,aby ukázal sv˘m sluÏebníkÛm,co se
má brzo stát... Blaze tomu, kdo pfiedãí-
tá slova tohoto proroctví, a blaze tûm,
kdo sly‰í a zachovávají, co je tu napsá-
no, neboÈ ãas je blízko.“ (Zj 1,1-3)

Prorok napsal:„Blaze tomu,kdo pfied-
ãítá.“ Nûktefií lidé tedy nebudou chtít
ãíst a pro nû poÏehnání neplatí. „Blaze
tûm, kdo sly‰í“ – jiní lidé odmítají po-
slouchat cokoli,co se t˘ká proroctví.Pro
nû poÏehnání také neplatí. „A zachová-
vají, co je tu napsáno“– mnozí lidé ne-
dbají na upozornûní a pokyny obsaÏené
v knize Zjevení. Îádn˘ z nich nemÛÏe
poãítat se slíben˘m poÏehnáním.V‰ich-
ni lidé,ktefií zesmû‰Àují proroctví a zleh-
ãují váÏnû mínûné prorocké symboly,
v‰ichni, kdo odmítají zmûnit svÛj Ïivot
a pfiipravit se na pfiíchod BoÏího Syna,
zÛstanou bez poÏehnání.

Jak mohou pfies toto svûdectví Pís-
ma tvrdit,Ïe kniha Zjevení je tajemství,
které ãlovûk nemÛÏe pochopit? Kniha
Zjevení je odhalené tajemství, otevfie-

ná kniha. Její studium vede mysl k pro-
roctví Daniela a obû tyto prorocké kni-
hy poskytují nejdÛleÏitûj‰í BoÏí pokyny
ohlednû událostí,ke kter˘m dojde v zá-
vûru dûjin tohoto svûta.

Pán Janovi ve vidûní ukázal pozoru-
hodné a zajímavé události z dûjin círk-
ve. Jan vidûl stav BoÏího lidu, hrozící
nebezpeãí, zápasy i jeho koneãné vy-
svobození. Zaznamenal závûreãná po-
selství, která povedou k dozrání Ïnû
svûta buì do snopÛ pro nebeskou s˘p-
ku, nebo do otepí pro oheÀ zkázy. Jan
vidûl nesmírnû dÛleÏité skuteãnosti –
zvlá‰tû pro církev posledních dnÛ –,aby
se lidé,ktefií se odvrátí od bludu k prav-
dû, mohli dozvûdût o nebezpeãí a bo-
jích,jeÏ je ãekají.Nikdo nemusí Ïít v ne-
jistotû, co pfiijde na tento svût.

Proã tedy lidé tak málo vûdí o tak dÛ-
leÏité ãásti Písma svatého? Proã se v tak
velké mífie projevuje nechuÈ studovat
její poselství? Je to v˘sledek zámûrné-
ho úsilí kníÏete temnoty – zatajovat
pfied lidmi to, co odhaluje jeho klamy
a podvody. Proto JeÏí‰ Kristus, kter˘
Janovi zjevil budoucnost – protoÏe
pfiedvídal odpor proti studiu knihy
Zjevení –, slíbil poÏehnání v‰em, kdo
budou ãíst, poslouchat a zachovávat
slova tohoto proroctví.



Ve v‰ech dobách i v ãasech velk˘ch re-
formaãních nebo náboÏensk˘ch hnutí
pÛsobil BÛh nápadnû stejn˘m zpÛso-
bem.V jednání s lidmi se fiídí stále stej-
n˘mi zásadami.Dne‰ní v˘znamná hnutí
mají obdobu v minulosti,a to,co církev
proÏila kdysi,nabízí cenná nauãení i pro
na‰i dobu.

Bible jasnû uãí, Ïe BÛh prostfiednic-
tvím Ducha svatého zvlá‰tním zpÛso-
bem vede své sluÏebníky, aby pomocí
velk˘ch hnutí dovedl k závûru dílo zá-
chrany. Lidé jsou nástroji v BoÏích ru-
kou.Pán jejich prostfiednictvím realizu-
je zámûry svého milosrdenství. KaÏd˘
ãlovûk má urãit˘ úkol. Pán dává kaÏdé-
mu tolik poznání, kolik potfiebuje pro
splnûní úkolu, kter˘ mu BÛh svûfiil.
Îádn˘ ãlovûk – bez ohledu na to, jak
jej BÛh poctil – nikdy plnû nepochopil
velk˘ plán záchrany lidstva ani doko-
nale nedocenil BoÏí zámûr, kter˘ se
mûl uskuteãnit v jeho dobû. Lidé plnû
nerozumí, ãeho chce BÛh dosáhnout
prostfiednictvím úkolu, kter˘ jim svû-
fiil. Nechápou dokonale a v úplnosti
dÛsledky poselství, které v BoÏím jmé-
nu hlásají.

„DokáÏe‰ vystihnout Boha ãi obsáh-
nout dokonalost V‰emohoucího?“ „Mé
úmysly nejsou úmysly va‰e a va‰e cesty
nejsou cesty moje,je v˘rok HospodinÛv.
Jako jsou nebesa vy‰‰í neÏ zemû, tak
pfievy‰ují cesty mé cesty va‰e a úmysly
mé úmysly va‰e.“„Já jsem BÛh a jiného
uÏ není, jsem BÛh a nic není jako já.Od
poãátku oznamuji, co se v budoucnu
stane, od pradávna, co se je‰tû nesta-
lo.“( Jb 11,7; Iz 55,8.9; Iz 46,9.10)

Ani proroci,které Duch svat˘ osvítil
mimofiádn˘m zpÛsobem, plnû neporo-
zumûli dÛsledkÛm zjevení, které obdr-
Ïeli. V˘znam jednotliv˘ch poselství
mûl b˘t odhalován postupnû, nakolik
bude BoÏí lid potfiebovat nauãení, kte-
rá jsou v nich obsaÏena.

KdyÏ apo‰tol Petr psal o záchranû,
s níÏ se lidé seznamují prostfiednictvím
evangelia, prohlásil: „Toto spasení hle-
dali a po nûm se ptali proroci, ktefií
prorokovali o milosti, která je vám pfii-
pravena; zkoumali,na kter˘ ãas a na ja-
ké okolnosti ukazuje Duch KristÛv
v nich pfiítomn˘, kdyÏ pfiedem svûdãí
o utrpeních, jeÏ má Kristus vytrpût,
i o veliké slávû, která potom pfiijde.
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NENAPLNùNÁ OâEKÁVÁNÍ
JeÏí‰ova smrt pfiinesla uãedníkÛm bolestné rozãarování, ale i novou nadûji.

Podobnou zku‰enost proÏili i stoupenci adventního hnutí,

kdyÏ se nenaplnilo jejich oãekávání druhého JeÏí‰ova pfiíchodu.



Bylo jim zjeveno, Ïe tím neslouÏí sami
sobû, n˘brÏ vám.“ (1 Pt 1,10-12)

PfiestoÏe proroci plnû nerozumûli
tomu, co jim BÛh zjevil, snaÏili se z to-
ho,co chtûl BÛh lidem fiíci,pochopit co
nejvíce. Proroci „zkoumali a ptali se“,
„zkoumali, na kter˘ ãas a na jaké okol-
nosti ukazuje Duch KristÛv v nich pfií-
tomn˘“. Jaké nauãení z toho vypl˘vá
pro BoÏí lid kfiesÈanské éry, kterému
Pán poslal prostfiednictvím sv˘ch slu-
ÏebníkÛ dané proroctví? „Bylo jim zje-
veno, Ïe tím neslouÏí sami sobû, n˘brÏ
vám.“ V‰imnûme si, Ïe poselství, která
tito lidé „zkoumali“, poslal Pán teprve
budoucím generacím,a zkusme porov-
nat jejich zápal s neteãností a nezá-
jmem pozdûj‰ích „‰Èastnûj‰ích“genera-
cí k tomuto daru nebes. Je to odsudek
lhostejnosti,která miluje pohodlí a ten-
to svût, a spokojí se s prohlá‰ením, Ïe
proroctvím nelze porozumût.

NEPOCHOPENÉ PROROCTVÍ
O MESIÁ·I

I kdyÏ rozum omezeného ãlovûka ne-
mÛÏe proniknout do my‰lení neko-
neãného Boha, ani plnû pochopit jeho
zámûry, ãasto nejsou lidé schopni po-
rozumût BoÏímu poselství proto, Ïe se
dopou‰tûjí nûjaké chyby nebo Ïe nûco
pfiehlíÏejí. Jejich my‰lení je mnohdy tak
zaslepeno lidsk˘mi názory, tradicemi
a nesprávn˘mi naukami,Ïe dokáÏou jen
ãásteãnû pochopit velké pravdy zjeve-
né v BoÏím slovu. Podobnû na tom by-
li také uãedníci JeÏí‰e Krista v dobû,
kdy s nimi Pán JeÏí‰ osobnû Ïil. Pfiejali
lidovou pfiedstavu mesiá‰e jako pozem-
ského vládce,kter˘ pov˘‰í Izrael na svû-

tovládn˘ trÛn, takÏe nebyli schopni ro-
zumût jeho slovÛm, kdyÏ pfiedpovídal
své utrpení a smrt.

JeÏí‰ Kristus je vyslal s poselstvím:
„Naplnil se ãas a pfiiblíÏilo se království
BoÏí. âiÀte pokání a vûfite evangeliu.“
(Mk 1,15) Toto poselství bylo zaloÏeno
na proroctví z knihy Daniel, deváté ka-
pitoly. Andûl prohlásil, Ïe po ‰edesáti
devíti prorock˘ch t˘dnech pfiijde „Po-
mazan˘ vévoda“.Apo‰tolové tedy s vel-
k˘mi nadûjemi a s radostn˘m oãekává-
ním vyhlíÏeli, kdy uÏ bude nastoleno
v Jeruzalémû království mesiá‰e, kter˘
bude vládnout nad cel˘m svûtem.

Hlásali poselství, které jim Kristus
svûfiil, i kdyÏ mu sami správnû nerozu-
mûli; pfiestoÏe vycházelo z textu Dani-
el 9,25, nechápali smysl následujícího
ver‰e téÏe kapitoly, kter˘ pfiedpovídá,
Ïe „Pomazan˘ bude zahlazen,“ jemu to
v‰ak neublíÏí. Od nejútlej‰ího dûtství
byla jejich srdce naladûna na oãekávání
slávy pozemské fií‰e, a to je tak zaslepi-
lo, Ïe nepochopili ani smysl proroctví,
ani v˘znam Kristov˘ch slov.

Splnili svou povinnost tím,Ïe Ïidov-
skému národu tlumoãili nabídku milos-
ti, ale jejich oãekávání – Ïe uvidí svého
Pána nastupovat na DavidÛv trÛn – se
nenaplnilo. Zdû‰enû sledovali jeho za-
tãení, biãování, zesmû‰Àování, odsou-
zení a koneãné ukfiiÏování. Kolik bez-
nadûje a zklamání museli zakusit
v tûch dnech, kdy jejich Pán odpoãíval
v hrobû!

Kristus pfii‰el pfiesnû tehdy a tak, jak
to pfiedpovûdûla proroctví. Biblické
záznamy se naplnily do puntíku. Kázal
poselství o spasení a „jeho slovo bylo
mocné“ – posluchaãi poznali, Ïe toto
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poselství pochází z nebe.Písmo a Duch
svat˘ potvrdili jeho boÏské povûfiení.

PfiestoÏe uãedníci milovali opravdo-
vû svého drahého Mistra, jejich mysl
zatemÀovaly pochybnosti a nejistota.
Vzármutku si pak ani nevzpomnûli, Ïe
Pán JeÏí‰ své utrpení a smrt pfiedpo-
vídal. Mohli by proÏívat takov˘ zármu-
tek a zklamání, kdyby JeÏí‰ z Nazareta
byl opravdu mesiá‰em? Tato otázka je
tr˘znila bûhem dlouh˘ch, beznadûj-
n˘ch hodin oné soboty mezi jeho smr-
tí a vzkfií‰ením, zatímco Spasitel odpo-
ãíval v hrobce.

Ani v tûchto tûÏk˘ch chvílích v‰ak
nebyli opu‰tûni.Prorok napsal:„Sedím-
li ve tmû, m˘m svûtlem je Hospodin...
Vyvede mû na svûtlo a uzfiím jeho spra-
vedlnost.“ „Îádná tma pro tebe není
temná:noc jako den svítí, temnota je ja-
ko svûtlo.“Pán BÛh prohlásil:„Ve tmách
vzchází pfiím˘m svûtlo.“„Slepé povedu
cestou, jiÏ neznají, stezkami, o nichÏ
nic nevûdí, je budu vodit.Tmu pfied ni-
mi zmûním v svûtlo,pahorkatiny v rovi-
nu. Toto jsou vûci, jeÏ uãiním, od toho
neupustím.“ (Mi 7,8.9; Î 139,12;112,4;
Iz 42,16)

KRÁLOVSTVÍ MILOSTI
A KRÁLOVSTVÍ SLÁVY

Poselství, které uãedníci hlásali v Kris-
tovû jménu, souhlasilo do nejmen‰ího
detailu a pfiedpovûdûné události se sku-
teãnû odehrály. „Naplnil se ãas a pfiiblí-
Ïilo se království BoÏí,“ hlásali. Po uply-
nutí „ãasu“– ‰edesáti devíti t˘dnÛ podle
proroctví knihy Daniel, deváté kapito-
ly, kdy mûl vystoupit „Pomazan˘“, tedy
Mesiá‰ – byl Pán JeÏí‰ skuteãnû poma-

zán Duchem svat˘m, kdyÏ ho Jan po-
kfitil v Jordánu. „BoÏí království“, které
se pfiiblíÏilo, jak hlásali, bylo nastoleno
smrtí JeÏí‰e Krista; nebyla to v‰ak po-
zemská fií‰e,jak se tomu tehdy v‰eobec-
nû vûfiilo a uãilo. Podobnû nebude po-
zemskou fií‰í ani budoucí, vûãné Kris-
tovo království,které bude nastoleno,aÏ
„království, vladafiská moc a velikost
v‰ech království pod cel˘m nebem bu-
dou dány lidu svat˘ch Nejvy‰‰ího,“
v nûmÏ „v‰echny vladafiské moci ho bu-
dou uctívat a poslouchat“ (Da 7,27).
Bible oznaãuje slovním spojením „BoÏí
království“ jak království milosti, tak
i království slávy. O království milosti
psal apo‰tol Pavel v listu ÎidÛm. Nejdfií-
ve ukázal Krista, laskavého Pfiímluvce,
kter˘ je schopen „mít soucit s na‰imi
slabostmi“, a pak prohlásil: „Pfiistupme
tedy smûle k trÛnu milosti, abychom
do‰li milosrdenství a nalezli milost a po-
moc v prav˘ ãas.“ (Îd 4,15.16) TrÛn
milosti pfiedstavuje království milosti,
protoÏe existence trÛnu pfiedpokládá
existenci království.Také v mnoha sv˘ch
podobenstvích JeÏí‰ pfiedstavoval „BoÏí
království“ a popisoval pÛsobení BoÏí
milosti na lidská srdce.

Podobnû trÛn slávy pfiedstavuje krá-
lovství slávy. O tomto království Pán
JeÏí‰ fiekl:„AÏ pfiijde Syn ãlovûka ve své
slávû a v‰ichni andûlé s ním, posadí se
na trÛn své slávy; a budou pfied nûho
shromáÏdûny v‰echny národy.“(Mt 25,
31.32) Toto království v‰ak patfií bu-
doucnosti – bude nastoleno aÏ pfii dru-
hém pfiíchodu JeÏí‰e Krista.

Království milosti bylo zfiízeno hned
po pádu prvních lidí do hfiíchu, kdyÏ
byl vypracován plán pro záchranu
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hfií‰ného lidstva. Tehdy toto království
existovalo na základû BoÏího zaslíbení,
pfiesto se lidé mohli uÏ tehdy vírou stát
jeho obãany. Skuteãnû je pak nastolila
smrt JeÏí‰e Krista.I kdyÏ Spasitel uÏ za-
ãal svou pozemskou sluÏbu, mohl una-
ven˘ umínûností a nevdûkem lidí od-
mítnout smrt na golgotském kfiíÏi.Vza-
hradû Getsemane se kalich hofikosti
v jeho rukou chvûl. Je‰tû i tehdy mohl
setfiít z ãela krÛpûje krvavého potu
a nechat hfií‰né lidstvo, aby zahynulo
ve sv˘ch vinách.Kdyby to byl udûlal,ne-
byla by pro hfií‰níky moÏnost záchrany.
KdyÏ v‰ak Spasitel obûtoval svÛj Ïivot
a posledním dechem zvolal: „Je doko-
náno“,zajistil uskuteãnûní plánu záchra-
ny ãlovûka a slib,kter˘ dal BÛh prvním
lidem po pádu do hfiíchu,tak promûnil
ve skuteãnost. BoÏí království milosti,
které do té doby existovalo jako BoÏí
slib, bylo nyní fakticky nastoleno.

ZKLAMÁNÍ I NOVÉ NADùJE

Tak se Kristova smrt – událost, v níÏ
uãedníci vidûli konec sv˘ch nadûjí – sta-
la vûãnou zárukou pravé nadûje. I kdyÏ
jim pfiinesla kruté zklamání,pfiedstavo-
vala vrcholn˘ dÛkaz správnosti jejich
víry. Událost, která jim zpÛsobila zá-
rmutek a zoufalství, otevfiela dvefie na-
dûje pro kaÏdého Adamova potomka.
Na ní závisí budoucí Ïivot a vûãné ‰tûs-
tí vûrn˘ch BoÏích následovníkÛ v‰ech
vûkÛ.

Uskuteãnily se zámûry nekoneãné
milosti – jakkoli apo‰tolÛm pfiinesly
zklamání. PfiestoÏe jejich srdce uchvá-
tila BoÏí milost a síla jeho uãení – vÏdyÈ
uãil „jako ten,kdo má moc“(Mt 7,29) –,

do ryzího zlata jejich lásky ke Kristu
se pfiimíchala bezcenná struska nafou-
kanosti a sobecké ctiÏádostivosti. Do-
konce je‰tû pfii velikonoãní veãefii,v ho-
dinû zkou‰ky, kdy jejich Mistr jiÏ vstu-
poval do stínu Getsemane,„vznikl mezi
nimi spor, kdo z nich je asi nejvût‰í“
(L 22,24). Mysleli jen na trÛn, na koru-
nu a na slávu, zatímco pfied nimi stálo
pohanûní a utrpení v zahradû, soudní
dvorana a golgotsk˘ kfiíÏ. P˘cha a tou-
ha po svûtské slávû zapfiíãinily,Ïe se tak
kfieãovitû drÏeli nauk své doby,a nepo-
chopili,co jim Spasitel vyprávûl o pod-
statû svého království, o svém utrpení
a smrti.Tyto omyly jim pfiinesly bolest-
né rozãarování,které v‰ak bylo nezbyt-
né,jestliÏe mûli najít správn˘ smûr.I kdyÏ
uãedníci nepochopili smysl poselství,
které hlásali, a nedoãkali se splnûní
sv˘ch nadûjí, kázali varovné poselství,
které jim BÛh svûfiil, a Pán odmûní je-
jich víru a poslu‰nost. Právû oni pak
smûli hlásat slavnou zvûst o zmrtv˘ch-
vstalém Spasiteli v‰em národÛm.Proto
– aby byli pfiipraveni pro tento úkol –
Pán dopustil, aby proÏili zklamání, kte-
ré jim pfiipadalo tak hofiké.

Po svém zmrtv˘chvstání se JeÏí‰ zje-
vil dvûma uãedníkÛm na cestû do Emaus
a „zaãal od MojÏí‰e a v‰ech prorokÛ
a vykládal jim to,co se na nûho vztaho-
valo ve v‰ech ãástech Písma“(L 24,27).
Srdce uãedníkÛ zahofiela. Jejich víra
znovu vzplála. „Novû se narodili k Ïivé
nadûji“(1Pt 1,3) – dokonce je‰tû dfiíve,
neÏ se jim JeÏí‰ nechal poznat. Chtûl
osvítit jejich mysl a upevnit jejich víru
v pevné „prorocké slovo“. Pfiál si, aby
pravda pevnû zakofienila v jejich mys-
lích,a to nejen proto,Ïe se s ním osob-
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nû setkali,ale pfiedev‰ím na základû ne-
pochybn˘ch dÛkazÛ,které pfiedstavuje
Písmo – na základû symbolÛ a pfiedob-
razÛ Starého zákona a na základû pro-
roctví. Následovníci Pána JeÏí‰e potfie-
bovali víru zaloÏenou na rozumov˘ch
dÛvodech,a to nejen pro sebe,ale pro-
to, aby mohli zvûst o Kristu nést celé-
mu svûtu.Aby takovou víru získali,vedl
je JeÏí‰ tak,Ïe „zaãal od MojÏí‰e a v‰ech
prorokÛ“. Takov˘m zpÛsobem doloÏil
zmrtv˘chvstal˘ Spasitel hodnotu a dÛ-
leÏitost Starého zákona.

Jakou promûnu uãedníci proÏili,kdyÏ
mûli moÏnost znovu pohlédnout do
milované tváfie svého Mistra (L 24,32).
Mnohem plnûji a dokonaleji neÏ dfiíve
„nalezli toho, o nûmÏ psal MojÏí‰ v Zá-
konû i proroci“ ( J 1,45). Nejistotu, po-
chybnosti, beznadûj vystfiídala dokona-
lá jistota a neochvûjná víra.Není divu,Ïe
po jeho nanebevstoupení „byli stále
v chrámû a velebili Boha“ (L 24,53).
Lidé, ktefií vûdûli o potupné smrti je-
jich Pána, oãekávali, Ïe uvidí v jejich
tváfiích v˘raz zármutku, bezradnosti
a poráÏky, setkali se v‰ak spí‰e s projevy
radosti a vítûzství.To byla pfiíprava uãed-
níkÛ pro jejich dal‰í úkol; pro‰li nej-
tûÏ‰í zkou‰kou, jakou jen mohli snést,
a zakusili, jak se BoÏí slovo vítûznû na-
plnilo, i kdyÏ podle lidského úsudku
bylo jiÏ v‰echno ztraceno. Co mohlo
pozdûji ohrozit jejich víru nebo zeslabit

vfielost jejich lásky? I v nejvût‰ím zármut-
ku mûli „mocné povzbuzení“ a nadûji,
v níÏ byli „pevnû a bezpeãnû zakotveni“
(Îd 6,18.19). Byli svûdky BoÏí moud-
rosti a moci a mûli jistotu, „Ïe ani smrt
ani Ïivot, ani andûlé ani mocnosti, ani
pfiítomnost ani budoucnost, ani Ïádná
moc,ani v˘‰iny ani hlubiny,ani co jiné-
ho v celém tvorstvu nedokáÏe nás od-
louãit od lásky BoÏí,která je v Kristu Je-
Ïí‰i,na‰em Pánu.“Vyznávali:„Ale v tom
v‰em slavnû vítûzíme mocí toho, kter˘
si nás zamiloval.“(¤ 8,38.39.37) „Slovo
Hospodinovo zÛstává na vûky.“ (1 Pt
1,24) „Kdo je odsoudí? VÏdyÈ Kristus
JeÏí‰,kter˘ zemfiel a kter˘ byl vzkfií‰en,
je na pravici BoÏí a pfiimlouvá se za
nás!“ (¤ 8,34)

Pán prohla‰uje: „MÛj lid nebude za-
hanben na vûky.“ ( Jl 2,26) „Veãer se
uhostí pláã, ale ráno v‰echno plesá.“
(Î 30,6) KdyÏ se v den vzkfií‰ení uãed-
níci setkali s Pánem a jejich srdce ho-
fielo;kdyÏ na cestû do Emaus nasloucha-
li jeho slovÛm; kdyÏ se dívali na jeho
hlavu, ruce a nohy, které nesly stopy
ran;kdyÏ je pfied sv˘m nanebevstoupe-
ním zavedl k Betánii, pozvedl ruce, po-
Ïehnal jim a vyzval je:„Jdûte do celého
svûta, kaÏte evangelium“ a dodal: „Já
jsem s vámi po v‰ecky dny aÏ do sko-
nání tohoto vûku“(Mk 16,15;Mt 28,20);
kdyÏ o letnicích pfii‰el slíben˘ Utû‰itel,
uãedníci obdrÏeli BoÏí moc a získali jis-
totu, Ïe jejich Pán, kter˘ vystoupil na
nebesa, je s nimi – nebyli by ochotni vy-
mûnit sluÏbu evangelia jeho milosti spo-
lu s „korunou spravedlnosti“, kterou
obdrÏí v den jeho druhého pfiíchodu –
i kdyby je tato sluÏba vedla cestou obû-
ti a muãednictví – za slávu svûtsk˘ch
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trÛnÛ, na které se zpoãátku tak tû‰ili.
Pán, kter˘ „mÛÏe uãinit neskonale víc,
neÏ zaã prosíme a co si dovedeme
pfiedstavit,“ jim poskytl moÏnost úãast-
nit se jeho utrpení a také sdílet jeho ra-
dost – radost z moÏnosti „pfiivést mno-
ho synÛ k slávû“, nev˘slovnou radost
„pfienesmírné váhy vûãné slávy“, s níÏ
se „toto krátké a lehké souÏení“, jak pí‰e
apo‰tol Pavel, „nedá srovnat“ (Ef 3,20;
Îd 2,10; 2 K 4,17; ¤ 8,18).

ZKU·ENOST PRVNÍCH ADVENTISTÒ

ProÏitek uãedníkÛ,ktefií hlásali „evange-
lium o království“pfii prvním pfiíchodu
Pána JeÏí‰e, se podobá zku‰enosti lidí,
ktefií hlásali zvûst o jeho druhém pfií-
chodu. Tak jako apo‰tolové vy‰li a za-
ãali kázat:„Naplnil se ãas a pfiiblíÏilo se
království BoÏí“, stejnû i Miller a jeho
spolupracovníci hlásali, Ïe se brzy na-
plní nejdel‰í a poslední proroctví Bib-
le, Ïe se blíÏí soud a brzy bude nastole-
no vûãné království. Kázání apo‰tolÛ
vycházelo z ãasového údaje o sedmde-
sáti t˘dnech z proroctví knihy Daniel,
deváté kapitoly;adventní poselství upo-
zorÀovalo na ukonãení období 2300
veãerÛ a jiter z knihy Daniel 8,14. Sou-
ãástí tohoto údobí je i zmínûn˘ch se-
dmdesát t˘dnÛ. Obojí kázání bylo tedy
zaloÏeno na splnûní rÛzn˘ch ãástí té-
hoÏ velkého prorockého údobí.

Podobnû jako apo‰tolové ani Miller
a jeho spolupracovníci plnû nepocho-
pili v˘znam poselství,které hlásali.Blu-
dy, tak dlouho zakofienûné v církvi, jim
nedovolily správnû pochopit dÛleÏité
prvky proroctví. I kdyÏ kázali poselství,
které mûli z BoÏího povûfiení oznámit

svûtu, nepochopili správnû jeho v˘-
znam, a proto zaÏili zklamání.

Pfii v˘kladu proroctví Daniela 8,14:
„AÏ po dvou tisících a tfiech stech ve-
ãerech a jitrech dojde svatynû sprave-
dlnosti (oãi‰tûní)“ pfiijal Miller, jak jiÏ
bylo fieãeno, tehdy v‰eobecnû roz‰ífie-
n˘ názor, Ïe svatyní je tato zemû. Do-
mníval se,Ïe oãi‰tûní svatynû znamená
oãi‰tûní zemû ohnûm pfii druhém pfií-
chodu JeÏí‰e Krista.KdyÏ do‰el k závû-
ru, Ïe konec údobí 2300 veãerÛ a jiter
lze pfiesnû urãit, domníval se, Ïe tím je
nám oznámena doba druhého pfiícho-
du JeÏí‰e Krista.M˘lil se,protoÏe pfiijal
obecnû roz‰ífien˘ názor na to,co v Bib-
li pfiedstavuje svatynû.

Vpfiedobrazném systému,kter˘ zná-
zorÀoval obûÈ a knûÏskou sluÏbu Pána
JeÏí‰e, bylo oãi‰tûní svatynû poslední
sluÏbou, kterou veleknûz konal podle
roãního liturgického kalendáfie. Byl to
poslední akt procesu smífiení – jím by-
ly odstranûny nebo pfieneseny hfiíchy
Izraele. Tento svátek obraznû pfiedsta-
voval závûreãné dílo na‰eho Veleknûze
v nebi,odstraÀování hfiíchÛ BoÏího lidu
z nebesk˘ch záznamÛ.Tato sluÏba zahr-
nuje vy‰etfiování, soud, a bezprostfied-
nû pfiedchází pfiíchod JeÏí‰e Krista na
nebesk˘ch oblacích s velkou slávou
a mocí.KdyÏ bude Pán pfiicházet,bude
uÏ o kaÏdém ãlovûku rozhodnuto. Je-
Ïí‰ prohlásil: „Hle,pfiijdu brzo,a má od-
plata se mnou; odplatím kaÏdému po-
dle toho,jak jednal.“(Zj 22,12) První ãást
soudu bude bezprostfiednû pfiedcházet
druh˘ pfiíchod Pána JeÏí‰e, jak to zvûstu-
je poselství prvního andûla ze Zjevení
14,7: „Bojte se Boha a vzdejte mu ãest,
neboÈ nastala hodina jeho soudu.“
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Lidé, ktefií hlásali toto varování, ká-
zali pravé poselství v prav˘ ãas.Podob-
nû jako apo‰tolové,ktefií zvûstovali:„Na-
plnil se ãas a pfiiblíÏilo se království Bo-
Ïí“na základû proroctví z knihy Daniel
deváté kapitoly, ale pfiitom nepochopi-
li, Ïe tato ãást Písma pfiedpovídá smrt
Mesiá‰e, hlásal Miller a jeho spolupra-
covníci poselství zaloÏené na proroc-
tví z knihy Daniel 8,14 a Zjevení 14,7,
a nepochopili, Ïe ve Zjevení ãtrnácté
kapitole jsou je‰tû dal‰í proroctví, kte-
rá je tfieba také lidem oznámit pfied dru-
h˘m JeÏí‰ov˘m pfiíchodem.Tak jako se
apo‰tolové m˘lili v otázce království,
které má b˘t nastoleno na konci sedm-
desáti t˘dnÛ, tak se první adventisté
m˘lili v tom, k jaké události dojde po
uplynutí 2300 veãerÛ a jiter. V obou
pfiípadech my‰lení lidí zatemnily tehdy
bûÏné názory nebo spí‰e lpûní na nich.
V obou pfiípadech lidé splnili BoÏí vÛli
a hlásali poselství, které jim Pán svûfiil,
ale v obou pfiípadech zaÏili zklamání,
protoÏe své poselství nesprávnû po-
chopili.

Pfiesto Pán uskuteãnil svÛj milostiv˘
zámûr;zaznûlo varování,Ïe se blíÏí soud.
Velk˘ den se pfiiblíÏil a Pán ve své pro-
zfietelnosti vyzkou‰el lidi tím,Ïe jim ne-
chal oznámit urãit˘ ãas,aby se ukázalo,
co je v jejich srdcích. Poselství mûlo
vyzkou‰et a oãistit kfiesÈanskou církev.
Mûlo ukázat, zda ãlenové církve milují
tento svût, nebo svého nebeského Pá-
na.Vyznávali,Ïe milují svého Spasitele,
a nyní mûli svou lásku dokázat. Budou
ochotni vzdát se svûtsk˘ch nadûjí a am-
bicí a pfiijmou radostnû zvûst o druhém
pfiíchodu svého Pána? Díky poselství
mûli poznat svÛj skuteãn˘ duchovní

stav.Bylo jim posláno z milosti,mûlo je
vyburcovat,aby v pokání a pokofie hle-
dali svého Pána.

ZKLAMÁNÍ
MÁ I SVÉ SVùTLÉ STRÁNKY

Také zklamání – i kdyÏ bylo v˘sledkem
jejich nesprávného chápání proroctví
– jim mûlo pfiinést uÏitek. Provûfiilo
motivace lidí, ktefií tvrdili, Ïe varovné
poselství pfiijali.Zavrhnou po zklamání
v‰echno, co proÏili, a pfiestanou dÛvû-
fiovat BoÏímu slovu, nebo se pokornû
a s modlitbou budou snaÏit poznat,
v ãem se dopustili chyby a jak˘ má vlast-
nû proroctví smysl? Kolik z nich jedna-
lo jen ze strachu,z chvilkového popudu
nebo vzru‰ení? Kolik z nich vlastnû vû-
fiilo jen poloviãatû nebo vÛbec? Mnozí
tvrdili,Ïe se tû‰í na pfiíchod Pána JeÏí‰e,
kdyÏ v‰ak mûli sná‰et posmûch a od-
mítání ostatních, kdyÏ byli vystaveni
zkou‰ce – protoÏe Pán nepfii‰el a oni
zaÏili zklamání –, opustí to, ãemu uvû-
fiili? Zavrhnou pravdu doloÏenou jas-
n˘m svûdectvím BoÏího slova proto,Ïe
okamÏitû nepochopí, proã Pán jedná
tak, jak jedná?

Zklamání také ukázalo skuteãnou sí-
lu lidí, ktefií s opravdovou vírou upo-
slechli to,o ãem byli pfiesvûdãeni,Ïe je
uãení BoÏího slova a Ducha svatého.
Nauãili se, ãemu mÛÏe lidi nauãit jen
podobná zku‰enost – totiÏ jak je ne-
bezpeãné pfiijímat názory a v˘klady li-
dí namísto toho, abychom Bibli umoÏ-
nili, aby se vykládala sama. Zklamání
a zármutek, kter˘ byl v˘sledkem jejich
vlastního omylu,vedl pravé vûfiící k ná-
pravû. Vedl je k dÛkladnûj‰ímu studiu
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biblick˘ch proroctví, k tomu, Ïe zaãali
ovûfiovat základy své víry a odmítli
v‰echno,co sice ostatní kfiesÈané obec-
nû uznávali, ale co se nezakládalo na
Písmu.

To, co se zdálo tûmto vûfiícím – po-
dobnû jako kdysi apo‰tolÛm – v hodinû
zkou‰ky tûÏko pochopitelné, bylo jim
pozdûji jasné.KdyÏ pak vidûli,„k ãemu

je Pán nakonec pfiivedl“ ( Jk 5,11), po-
chopili, Ïe se v jejich pfiípadû splnil BoÏí
laskav˘ zámûr,pfiestoÏe v dÛsledku vlast-
ního omylu proÏili zprvu zklamání. Na
základû vlastní zku‰enosti poznali, Ïe
Pán je „lítostiv˘ a milostiv˘“a Ïe „v‰ech-
ny stezky Hospodinovy jsou milosrden-
ství a vûrnost pro ty, ktefií dodrÏují je-
ho smlouvu a svûdectví“ (Î 25,10).



Poselství prvního andûla ze ãtrnácté
kapitoly knihy Zjevení pfiedpovídá vel-
ké náboÏenské probuzení, ke kterému
dojde po hlásání brzkého pfiíchodu Je-
Ïí‰e Krista. Jan vidûl andûla,kter˘ „letûl
stfiedem nebeské klenby“ a „zvûstoval
vûãné evangelium obyvatelÛm zemû,
kaÏdé rase,kmeni, jazyku i národu.“Vo-
lal „mocn˘m hlasem“: „Bojte se Boha
a vzdejte mu ãest, neboÈ nastala hodi-
na jeho soudu; pokleknûte pfied tím,
kdo uãinil nebe, zemi, mofie i prameny
vod.“ (Zj 14,6.7)

V˘znamné je to,Ïe podle Bible je hla-
satelem uvedeného poselství andûl. Bo-
Ïí moudrosti se zalíbilo znázornit ãisto-
tou, slávou a mocí nebeského posla
vzne‰enost díla, které má toto posel-
ství vykonat,a zároveÀ moc a slávu, jeÏ
je budou provázet. AndûlÛv let „stfiedem
nebeské klenby“, „mocn˘ hlas“, kter˘
poselství zvûstuje, a hlásání poselství
v‰em „obyvatelÛm zemû“ – „kaÏdé ra-
se, kmeni, jazyku i národu“ – naznaãu-
jí, jak rychle se hnutí bude ‰ífiit i jeho
celosvûtov˘ rozsah.

Poselství samo naznaãuje dobu, kdy
má hnutí nastat. Uvádí, Ïe hnutí je sou-

ãástí „vûãného evangelia“ a ohla‰uje
zaãátek soudu. Poselství o záchranû
ãlovûka bylo hlásáno ve v‰ech dobách,
uvedené poselství je v‰ak ta ãást evan-
gelia, která má b˘t hlásána aÏ v dobû
konce, protoÏe jen tehdy bude platit,
Ïe nastala hodina soudu.Proroctví uka-
zují fiadu událostí, které budou pfied-
cházet zahájení soudu. To platí zvlá‰tû
o biblické knize Daniel. Pán v‰ak pro-
roka Daniela vyzval,aby tu ãást proroc-
tví,která se vztahuje na dobu konce,za-
vfiel a zapeãetil „aÏ do doby konce“(Da
12,4).Teprve tehdy – aÏ dospûjeme do
urãené doby – mÛÏe b˘t hlásáno po-
selství o soudu, zaloÏené na splnûní
pfiedchozích proroctví. V dobû konce,
jak napsal prorok, „budou mnozí zma-
tenû pobíhat,ale poznání se rozmnoÏí“
(Da 12,4).

Apo‰tol Pavel varoval církev, aby ne-
oãekávala pfiíchod JeÏí‰e Krista za jeho
Ïivota.Ten den „nenastane“,napsal, „do-
kud nedojde ke vzpoufie proti Bohu
a neobjeví se ãlovûk nepravosti“ (2 Te
2,3).Teprve po velkém odpadnutí a dlou-
hém období vlády „ãlovûka nepravos-
ti“ mÛÏeme oãekávat KristÛv pfiíchod.
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ADVENTNÍ HNUTÍ V EVROPù
Poselství o druhém pfiíchodu JeÏí‰e Krista se ‰ífiilo nejen v Americe,

ale i v fiadû evropsk˘ch zemí; i zde mnozí zkoumali Písmo 

a do‰li k podobn˘m závûrÛm jako William Miller.



„âlovûk nepravosti“,naz˘van˘ také „ta-
jemství nepravosti“, „syn zatracení“
a „ten hfií‰n˘“,pfiedstavuje papeÏství,kte-
ré – jak pfiedpovûdûla proroctví – mûlo
vládnout 1260 let.Toto období skonãilo
v roce 1798.Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Kris-
ta nemohl tedy nastat pfied uveden˘m
rokem. Pavlovo varování platí pro celé
kfiesÈanské období aÏ do roku 1798.Te-
prve po tomto datu má b˘t hlásáno po-
selství o JeÏí‰ovû druhém pfiíchodu.

Uvedené poselství nemûlo b˘t zvûsto-
váno v pfiedcházejících staletích.Apo‰-
tol Pavel, jak víme, toto poselství neká-
zal; pokud ‰lo o druh˘ pfiíchod Pána
JeÏí‰e, odkazoval své bratry do tehdy
vzdálené budoucnosti.Ani reformátofii
nepoukazovali na druh˘ pfiíchod JeÏí-
‰e Krista; Martin Luther napfiíklad oãe-
kával, Ïe soud nenastane ani za tfii sta
let po nûm.Po roce 1798 byla v‰ak bib-
lická kniha Daniel „odpeãetûna“,nûkte-
fií lidé proroctví pochopili a zaãali ‰ífiit
zprávu o blízkém soudu.

Podobnû jako velká reformace v 16.
století zaãalo i adventní hnutí souãasnû
v rÛzn˘ch zemích.V Evropû i v Americe
studovali vûrní a zboÏní lidé proroctví,
zkoumali Duchem svat˘m inspirované
texty a nacházeli v nich pfiesvûdãující
dÛkazy,Ïe se pfiiblíÏil konec svûta.VrÛz-
n˘ch zemích se nezávisle na sobû obje-
vily skupiny kfiesÈanÛ, ktefií v˘hradnû
studiem Písma dospûli k pfiesvûdãení,
Ïe se blíÏí pfiíchod Spasitele.

JOSEF WOLFF HLÁSÁ
DRUH¯ P¤ÍCHOD JEÎÍ·E KRISTA

Vroce 1821, tfii roky poté,co Miller do-
spûl studiem proroctví k pfiesvûdãení,

Ïe se pfiiblíÏila doba soudu,zaãal o blíz-
kém pfiíchodu JeÏí‰e Krista kázat dr. Jo-
sef Wolff,„misionáfi celého svûta“.Wolff
se narodil v Nûmecku v Ïidovské rodi-
nû, jeho otec byl rabín. UÏ jako velmi
mlad˘ byl pfiesvûdãen o pravdivosti kfies-
Èanství.Bystr˘ a zvídav˘ chlapec pozor-
nû naslouchal rozhovorÛm zboÏn˘ch
ÎidÛ,ktefií se kaÏd˘ den scházeli v domû
jeho otce a hovofiili o nadûjích a oãeká-
vání národa,o slávû pfiicházejícího Me-
siá‰e a obnovû Izraele. Jednou zaslechl
jméno „JeÏí‰ z Nazareta“a zaãal se zají-
mat, kdo to je. „Byl to neobyãejnû na-
dan˘ Îid, kdyÏ se v‰ak vydával za Me-
siá‰e,odsoudil ho Ïidovsk˘ soud k smr-
ti,“ znûla odpovûì. Zvídav˘ chlapec se
v‰ak ptal: „Proã je Jeruzalém rozbofien
a my v zajetí?“„Bûda,bûda!“odpovûdûl
otec, „protoÏe Îidé vraÏdili proroky.“
Chlapci navÏdy utkvûla my‰lenka: „Co
kdyÏ byl také JeÏí‰ prorokem a Îidé ho
zabili, i kdyÏ byl nevinn˘.“ (Cesty a do-
brodruÏství Josefa Wolffa, sv. 1, str. 6)
Ten pocit byl tak siln˘, Ïe se ãasto za-
stavil pfied kfiesÈansk˘m kostelem, do
nûhoÏ mu bylo zakázáno vstupovat,
a poslouchal kázání.

KdyÏ mu bylo sedm let, chlubil se
pfied jedním star‰ím kfiesÈansk˘m sou-
sedem, jak Izrael zvítûzí, aÏ jednou pfii-
jde Mesiá‰. Star˘ pán na to vlídnû od-
povûdûl: „Mil˘ chlapãe, fieknu ti, kdo
byl skuteãn˘ Mesiá‰: Byl to JeÏí‰ z Na-
zareta..., kterého tvoji pfiedkové ukfii-
Ïovali, podobnû jako pfiedtím zabíjeli
proroky. Jdi domÛ a pfieãti si padesá-
tou tfietí kapitolu z knihy proroka Izai-
á‰e, a pfiesvûdãí‰ se, Ïe JeÏí‰ Kristus je
Syn BoÏí.“(TamtéÏ,díl 1, str.7) Chlapce
to pfiesvûdãilo okamÏitû.·el domÛ,pfie-
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ãetl si udanou ãást Písma a s údivem
zjistil, jak dokonale se pfiedpovûì spl-
nila na JeÏí‰i z Nazareta. Mají kfiesÈané
pravdu? Chlapec poÏádal otce, aby mu
proroctví vysvûtlil,ten v‰ak reagoval za-
ryt˘m mlãením, takÏe se uÏ neodváÏil
zeptat se ho na to podruhé. To jen po-
sílilo jeho touhu dovûdût se o kfiesÈan-
ství více.

Informace, které hledal, pfied ním
doma peãlivû tajili. KdyÏ mu bylo
pouh˘ch jedenáct let, opustil rodiãov-
sk˘ dÛm a vydal se do svûta, aby sám
získal vzdûlání a vybral si náboÏenství
a Ïivotní povolání. Naãas na‰el domov
u pfiíbuzn˘ch, odtud ho ale jako od-
padlíka brzy vyhnali. ZÛstal bez pro-
stfiedkÛ mezi cizími lidmi a musel se
o sebe postarat sám. Stûhoval se z mís-
ta na místo, pilnû studoval a vydûlával
si na Ïivobytí vyuãováním hebrej‰tiny.
Díky jednomu katolickému uãiteli se
stal katolíkem a rozhodl se, Ïe bude
pÛsobit jako misionáfi mezi Îidy. S tím-
to zámûrem ode‰el o nûkolik let poz-
dûji do ¤íma, aby pokraãoval ve sv˘ch
studiích v katolickém Ústavu pro ‰ífie-
ní víry. I tam byl díky svému zvyku
myslet nezávisle a mluvit otevfienû na-
fiãen z kacífiství. Otevfienû napadal zlo-
fiády v církvi a zdÛrazÀoval potfiebu ná-
pravy. I kdyÏ mu byli katoliãtí hodnos-
táfii zpoãátku velmi naklonûni, musel
po nûjaké dobû ¤ím opustit. Pod do-
hledem církve pro‰el rÛzná místa, aÏ
bylo nakonec v‰em jasné, Ïe se nikdy
nepodfiídí autoritû fiímské církve. Pro-
hlásili ho za nepolep‰itelného a ne-
chali ho odejít, kam chtûl. Ode‰el do
Anglie, pfiijal protestantství a pfiestou-
pil do anglikánské církve. Po dvou le-

tech pilného studia zahájil v roce 1821
své vefiejné pÛsobení.

KdyÏ Wolff pfiijal pravdu o prvním
pfiíchodu Pána JeÏí‰e, jako „muÏe bo-
lesti, kter˘ zkusil nemoci,“ poznal, Ïe
proroctví stejnû zfietelnû pfiedpovídají
také jeho druh˘ pfiíchod v moci a slávû.
A tak se snaÏil pfiivést svÛj národ k Je-
Ïí‰i z Nazareta jako k slíbenému Mesiá‰i
a poukazoval na jeho první pfiíchod,kdy
se Kristus v pokofie obûtoval za hfiíchy
lidí, a souãasnû je uãil, Ïe pfiijde podru-
hé jako král a vysvoboditel.

„JeÏí‰ z Nazareta, prav˘ Mesiá‰,“hlá-
sal, „jehoÏ ruce a nohy byly probity
a jako beránek byl veden na poráÏku,
muÏ bolesti,kter˘ zkusil nemoci,pfii‰el
poprvé,kdyÏ Judovi bylo odÀato Ïezlo
a zákonná moc, a pfiijde podruhé v ne-
besk˘ch oblacích za zvuku trouby arch-
andûla“ ( Josef Wolff, Bádání a misijní
ãinnost, str. 62), „postaví se na Olivové
hofie a pfiijme panství nad tvorstvem,
odevzdané kdysi Adamovi, kter˘ jej
pak lehkováÏnû pozbyl (Gn 1,26;3,17).
JeÏí‰ Kristus bude králem nad cel˘m
svûtem. Pláã a náfiek stvofiení ustane,
zaznûjí písnû chvály a díkÛvzdání... AÏ
JeÏí‰ pfiijde v slávû svého Otce, se sva-
t˘mi andûly..., vstanou nejprve mrtví
vûfiící (1 Te 4,16;1 K 15,32). My, kfiesÈa-
né, to naz˘váme prvním zmrtv˘chvstá-
ním.Pak zmûní fií‰e zvífiat svou povahu
(Iz 11,6-9) a podfiídí se Pánu JeÏí‰i (Î 8);
zavládne v‰eobecn˘ mír.“ (Wolff, De-
ník, str. 378.379) „Pán opût pohlédne
na zemi a prohlásí: Hle, v‰echno je vel-
mi dobré.“ (TamtéÏ, str. 294)

Wolff vûfiil,Ïe pfiíchod JeÏí‰e Krista je
blízko.Vjeho v˘kladu proroctví o posled-
ních událostech byla oproti Millerovû
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v˘kladu odchylka pouh˘ch nûkolika
let. Lidem, ktefií mu na základû textu
Písma „O onom dni nebo hodinû neví
nikdo“ tvrdili, Ïe lidé nikdy nebudou
znát ãas Kristova pfiíchodu, Wolff od-
povídal: „¤ekl nám Pán, Ïe onen den
a hodinu lidé nikdy nebudou znát? Ne-
oznámil nám znamení doby, abychom
mohli pfiinejmen‰ím poznat,Ïe se jeho
pfiíchod blíÏí,podobnû jako ãlovûk po-
znává pfiíchod léta, kdyÏ na fíkovníku
vyráÏí listí? (Mt 24,32) Nemáme snad
nikdy poznat onu dobu, i kdyÏ nás sám
vybízí, abychom proroctví knihy Da-
niel nejen ãetli, ale také abychom mu
rozumûli? A právû v knize Daniel je na-
psáno, Ïe její slova budou ‘zapeãetûna’
aÏ do ãasu konce (coÏ platilo v jeho
dobû) a Ïe mnozí budou chodit sem
a tam (to je hebrejsk˘ v˘raz pro uva-
Ïování a zkoumání o ãasu) a Ïe se roz-
mnoÏí lidské poznání (to znamená po-
znání o uvedeném ãasu) – (Da 12,4).Ná‰
Pán tím nechtûl fiíci, Ïe nebudeme vû-
dût o jeho blíÏícím se pfiíchodu, ale Ïe
nikdo nebude znát pfiesn˘ den a pfies-
nou hodinu jeho návratu. ¤ekl, Ïe jiÏ
sama znamení doby by nás mûla vést
k pfiípravû na jeho pfiíchod, jako se
Noe pfiipravoval tím, Ïe stavûl koráb.“
(Wolff, Bádání a misijní ãinnost, str.
404. 405)

O tehdy bûÏném v˘kladu Písma ne-
bo spí‰e o jeho nesprávném v˘kladu
Wolff napsal: „Vût‰ina kfiesÈanÛ opusti-
la jasn˘ smysl Písma svatého a pfiijala
buddhistick˘ zpÛsob hledání jakéhosi
tajemného smyslu jednotliv˘ch pojmÛ.
Vûfií, Ïe budoucí ‰tûstí vykoupen˘ch
spoãívá v jakémsi poletování ve vzdu-
chu; kdyÏ sly‰í slovo Îidé, rozumí tím

pohany, kdyÏ se mluví o Jeruzalémû,
rozumí tím církev, kdyÏ se v Bibli pí‰e
o zemi,domnívají se,Ïe se mluví o nebi;
kdyÏ je fieã o pfiíchodu JeÏí‰e Krista,ro-
zumûjí tím pokrok misijních spoleã-
ností, a v˘raz ‘jít na BoÏí horu’ chápou
jako ‘velké shromáÏdûní metodistÛ’.“
(Wolff, Deník, str. 96).

„MISIONÁ¤ CELÉHO SVùTA“

Bûhem dvaceti ãtyfi let, mezi lety 1821
aÏ 1845, procestoval Wolff mnoho ze-
mí. V Africe nav‰tívil Egypt a Etiopii,
v Asii Palestinu, S˘rii, Persii, Bucharu
a Indii. Nav‰tívil také Spojené státy
a cestou se zastavil na Ostrovû svaté
Heleny, kde kázal. V srpnu 1837 pfiijel
do New Yorku.Nejdfiíve kázal tam,poz-
dûji také ve Philadelphii a Baltimore.Na-
konec nav‰tívil Washington. Jak napsal:
„Zde mi jedna ze snûmoven Kongresu
na návrh b˘valého prezidenta Johna
Quincy Adamse jednomyslnû udûlila
povolení pouÏít kongresov˘ sál ke ko-
nání pfiedná‰ky, kterou jsem mûl v so-
botu pfied v‰emi ãleny Kongresu, pfied
biskupem z Virginie a pfied duchovní-
mi a obyvateli Washingtonu.TutéÏ poc-
tu mi prokázali ãlenové vlády v New
Jersey a v Pensylvánii. Pfiedná‰el jsem
jim o sv˘ch cestách po Asii, ale také
o království JeÏí‰e Krista.“ (TamtéÏ, str.
398. 399)

Dr.Wolff cestoval po nejménû civili-
zovan˘ch zemích bez ochrany nûjaké
evropské vlády. ProÏil mnoho nesnází
a musel ãelit nesãetn˘m nebezpeãím.
Trpûl hladem, mnohokrát ho zbili, byl
také prodán do otroctví a tfiikrát ho od-
soudili k smrti. Nûkolikrát ho pfiepadli
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lupiãi a nûkolikrát témûfi zemfiel Ïízní.
Jednou byl oloupen o v‰echno,co mûl,
a musel putovat stovky kilometrÛ pû‰-
ky pfies hory; sníh mu ‰lehal do tváfie
a jeho bosé nohy ztuhly, jak ‰el po
zmrzlé zemi.

KdyÏ ho varovali, aby neozbrojen
nechodil k divok˘m a nepfiátelsk˘m
kmenÛm, prohla‰oval, Ïe je ozbrojen –
„modlitbou, horlivostí pro Krista a ví-
rou v jeho pomoc“. Jak fiíkal: „Jsem ta-
ké zásoben láskou k Bohu a k bliÏním
a mám v rukou Bibli.“ (W. H. D.Adams,
âasto v nebezpeãí, str.192) AÈ ‰el kam-
koli, vÏdy mûl s sebou Bibli v hebrej-
‰tinû a v angliãtinû. O jedné ze sv˘ch
pozdûj‰ích cest napsal:„DrÏel jsem v ru-
ce otevfienou Bibli. Cítil jsem, Ïe v této
knize je má síla, Ïe její moc je mi opo-
rou.“ (TamtéÏ, str. 201)

Vytrvale pracoval na svém úkolu, aÏ
se poselství o BoÏím soudu roz‰ífiilo do
velké ãásti obydleného svûta. Mezi Îi-
dy, Turky, Pársy, Hindy a mnoha jin˘mi
národy a kmeny ‰ífiil BoÏí slovo v rÛz-
n˘ch jazycích a v‰ude uãil, Ïe se blíÏí
království Mesiá‰e.

Na cestách po Buchafie se setkal
u jednoho izolovaného kmene s uãením
o brzkém Kristovû pfiíchodu. Napsal ta-
ké,Ïe „jemen‰tí Arabové mají knihu,zva-
nou Seera, která podává zprávu o dru-
hém pfiíchodu JeÏí‰e Krista a o jeho vlá-
dû ve slávû, a oãekávají, Ïe v roce 1840
dojde k velk˘m událostem.“ (Wolff,
Deník, str. 377) „V Jemenu ... jsem strá-
vil ‰est dní u rechabitÛ. Ti nepijí víno,
neobdûlávají vinice, nesejí, Ïijí ve sta-
nech a drÏí se slov Jonadaba, syna Re-
chabova. Na‰el jsem mezi nimi také
Izraelce z kmene Dan..., ktefií spolu

s rechabity oãekávají brzk˘ pfiíchod
Mesiá‰e na nebesk˘ch oblacích.“(Tam-
téÏ, str. 389)

Podobnou víru na‰el jin˘ misionáfi
u TatarÛ. Jeden tatarsk˘ knûz poloÏil
misionáfii otázku,kdy pfiijde Kristus po-
druhé.KdyÏ mu misionáfi odpovûdûl,Ïe
o tom nic neví, byl knûz velice pfiekva-
pen takovou neznalostí ãlovûka, kter˘
o sobû tvrdí,Ïe je uãitel Bible,a vysvût-
lil mu své pfiesvûdãení zaloÏené na pro-
roctvích,Ïe JeÏí‰ Kristus pfiijde asi v ro-
ce 1844.

ADVENTNÍ POSELSTVÍ
V ANGLII A NùMECKU

JiÏ od roku 1826 znûlo adventní posel-
ství v Anglii. Hnutí tady nemûlo tak v˘-
raznou podobu jako v Americe, neu-
ãilo pfiesné datum Kristova druhého
pfiíchodu,pfiesto v‰ak hlásalo brzk˘ pfií-
chod JeÏí‰e Krista v moci a slávû, a to
nejen mezi pfiíslu‰níky anglikánské cír-
kve.Anglick˘ spisovatel Mourant Brock
uvádí, Ïe asi sedm set kazatelÛ angli-
kánské církve zvûstovalo „evangelium
o království“. Do Velké Británie ov‰em
také dorazila zvûst o tom, Ïe JeÏí‰ pfii-
jde v roce 1844. Ze Spojen˘ch státÛ
sem pfiicházely tiskoviny o adventním
hnutí. I v Anglii byly ti‰tûny podobné
knihy a ãasopisy. V roce 1842 se vrátil
do své vlasti Robert Winter – rodil˘ An-
gliãan,kter˘ pfiijal adventní víru v Ame-
rice –,aby v Anglii hlásal blízk˘ KristÛv
pfiíchod. Pfiidali se k nûmu mnozí dal‰í
a poselství o soudu bylo zvûstováno
v rÛzn˘ch ãástech Anglie.

V JiÏní Americe, kde panovala na-
prostá nevûdomost a kde vládli katoliãtí
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knûÏí, se dostal k Písmu ‰panûlsk˘ je-
zuita Lacunza a na základû vlastního
studia poznal pravdu o brzkém pfiícho-
du JeÏí‰e Krista. Cítil nutnost sdûlit své
poznatky dal‰ím lidem,nechtûl se v‰ak
vystavovat nebezpeãí, Ïe ho ¤ím po-
stihne církevním trestem.Proto je zve-
fiejnil pod pseudonymem „Rabbi Ben-
Ezra“a pfiedstavil se jako obrácen˘ Îid.
Lacunza Ïil v18. století a jeho kniha se
dostala i do Anglie. Do angliãtiny byla
sice pfieloÏena aÏ v roce 1825,její vydá-
ní v‰ak v Anglii pfiispûlo k prohloubení
zájmu o druh˘ JeÏí‰Ûv pfiíchod.

VNûmecku hlásal toto uãení v osm-
náctém století duchovní luterské círk-
ve Bengel, proslul˘ kritik a znalec Bib-
le. KdyÏ dokonãil své ‰kolní vzdûlání,
vûnoval se Bengel „studiu teologie,k níÏ
ho pfiitahovala jeho vrozená váÏná po-
vaha a náboÏenské zamûfiení, umocnû-
né jeho v˘chovou a vzdûláním v mládí.
Jako jiní hloubaví mladí lidé, ktefií Ïili
pfied ním i po nûm,musel bojovat s ná-
boÏensk˘mi pochybnostmi a tûÏkost-
mi. Bengel s dojetím vzpomínal na
‘mnohé ‰ípy, které probodly jeho ubo-
hé srdce a pfiipravily mu v mládí kru‰né
chvíle’.“(Encyclopaedia Britannica,9.vy-
dání,heslo Bengel) Stal se také ãlenem
württemberské konzistofie (zemského
církevní úfiadu), kde se zasazoval o ná-
boÏenskou svobodu. „Hájil práva a v˘-
sady církve, ale souãasnû usiloval o to,
aby byla zaruãena plná svoboda lidem,
ktefií cítí, Ïe musí z pfiesvûdãení ze své
církve vystoupit.“Blahodárné úãinky je-
ho pÛsobení lze v kraji, odkud pochá-
zel, pociÈovat dosud.

KdyÏ si Bengel jednou pfiipravoval
kázání pro adventní nedûli z dvacáté

první kapitoly Zjevení, pochopil zne-
nadání pravdu o JeÏí‰ovû druhém pfií-
chodu. Proroctví z knihy Zjevení zaãal
nyní chápat mnohem jasnûji neÏ kdy-
koli pfiedtím. Uchvátilo ho vûdomí ne-
smírné dÛleÏitosti a nepfiekonatelné
slávy v˘jevÛ pfiedpovûdûn˘ch proro-
kem a musel na chvíli upustit od svého
uvaÏování. KdyÏ v‰ak vystoupil na ka-
zatelnu, vnucovala se mu celá otázka
znovu v plné Ïivosti a síle. Od té chví-
le se vûnoval studiu proroctví, zvlá‰tû
proroctví v knize Zjevení. Brzy dospûl
k pfiesvûdãení, Ïe poukazují na blíÏící
se pfiíchod JeÏí‰e Krista. Datum, které
stanovil jako ãas druhého Kristova pfií-
chodu, se jen o nûkolik rokÛ li‰ilo od
data, které pozdûji vypoãítal Miller.

Bengelovy spisy se roz‰ífiily mezi v‰e-
mi kfiesÈany.Vjeho domovinû – ve Würt-
temberku – a do jisté míry i v ostatních
ãástech Nûmecka lidé jeho v˘klady pro-
roctví pfiijímali.Hnutí pokraãovalo i po
jeho smrti a adventní poselství se ‰ífii-
lo v Nûmecku ve stejné dobû,kdy znû-
lo také v jin˘ch zemích.V té dobû ode-
‰li nûktefií vûfiící z Nûmecka do Ruska
a zaloÏili tam kolonie.Víra v JeÏí‰Ûv brz-
k˘ pfiíchod se v nûmeck˘ch sborech
v Rusku udrÏovala velmi dlouho.

FRANCIE A ·V¯CARSKO

Stranou nezÛstala ani Francie a ·v˘car-
sko.VÎenevû,kde reformaãní uãení ‰í-
fiili Farel a Kalvín, zvûstoval poselství
o JeÏí‰ovû druhém pfiíchodu muÏ jmé-
nem Gaussen. Jako student pfiijal Gaus-
sen racionalismus, kter˘ se roz‰ífiil po
Evropû v druhé polovinû osmnáctého
a zaãátkem devatenáctého století.KdyÏ
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nastoupil do kazatelského úfiadu,nejen
Ïe nevûdûl nic o pravé vífie,ale mûl sklon
spí‰e ke skepticismu. Jako mlad˘ se za-
ãal zajímat o proroctví; kdyÏ si pfieãetl
Rollinovy „Dûjiny starovûku“, upoutala
ho druhá kapitola knihy Daniel. KdyÏ
pak porovnal biblick˘ záznam se zprá-
vou dûjepisce,s údivem zjistil,Ïe proroc-
tví se vyplnilo s obdivuhodnou pfiesnos-
tí. To byl pro nûj dÛkaz BoÏí inspirace
Písma,kter˘ mu v pozdûj‰ích letech po-
slouÏil ve chvílích nebezpeãí jako kotva.
Racionalismus ho pfiestal uspokojovat.
Po ãase ho studium Bible a hledání vût-
‰ího poznání pfiivedly k pevné vífie.

Bûhem dal‰ího studia proroctví do-
spûl k pfiesvûdãení, Ïe JeÏí‰Ûv pfiíchod
je blízko.Uvûdomil si váÏnost a v˘znam
této velké pravdy a chtûl ji sdûlit lidem.
Nicménû obecnû roz‰ífiené pfiesvûdãení,
Ïe proroctví knihy Daniel jsou zahalena
tajemstvím a nelze jim porozumût, se
pro nûj stalo váÏnou pfiekáÏkou. Nako-
nec se rozhodl – jak to pfied ním udûlal
Farel, kdyÏ kázal v Îenevû evangelium
– zaãít s dûtmi a doufal, Ïe jejich pro-
stfiednictvím vzbudí zájem rodiãÛ.

Jak pozdûji fiekl o smyslu svého úsi-
lí: „Chtûl jsem, aby bylo jasné, Ïe tuto
otázku pfiedkládám tímto pfiirozen˘m
zpÛsobem a obracím se s ní k dûtem ne
proto, Ïe jde o bezv˘znamnou vûc, n˘-
brÏ právû naopak – proto, Ïe jde o vûc
velice závaÏnou. Chtûl jsem, aby mû li-
dé sly‰eli, a obával jsem se,Ïe by to ne-
mûlo Ïádnou odezvu,kdybych se obrá-
til nejprve k dospûl˘m... Rozhodl jsem
se proto, Ïe získám ty nejmlad‰í. Shro-
máÏdil jsem kolem sebe skupinu dûtí.
AÏ se skupina rozroste, aÏ se uvidí, Ïe
poslouchají a Ïe se jim to líbí a rozu-

mûjí tomu, zajímají se o to a umûjí vûc
i samy vysvûtlit, pak se jistû brzy utvofií
druhá skupina posluchaãÛ a dospûlí zjis-
tí, Ïe se vyplatí vûnovat tomu ãas a stu-
dium.AÏ se to stane,bude vyhráno.“(L.
Gaussen, Prorok Daniel, sv. 2, úvod)

Gaussenovo úsilí mûlo úspûch.KdyÏ
mluvil k dûtem, pfiicházeli star‰í, aby
poslouchali.Ochozy jeho kostela se pl-
nily pozorn˘mi posluchaãi. Byli mezi
nimi váÏení a vzdûlaní lidé i cizinci,
ktefií byli v Îenevû na náv‰tûvû. Tak se
poselství dostalo i do jin˘ch oblastí.

Gaussena tento úspûch povzbudil
k tomu, aby své uãení uvefiejnil. Dou-
fal,Ïe tím podpofií studium prorock˘ch
knih ve francouzsky mluvících sborech.
Gaussen prohlásil: „Uvefiejnûním v˘kla-
du pfiedná‰eného dûtem se obracíme
k dospûl˘m, ktefií takové knihy obvyk-
le pfiehlíÏejí pod fale‰nou záminkou,Ïe
jsou nesrozumitelné. Jak mohou b˘t
nesrozumitelné, kdyÏ jim rozumûjí va-
‰e dûti? ... Velice jsem si pfiál roz‰ífiit
pokud moÏno známost proroctví v na-
‰ich sborech... Neexistuje jin˘ pfiedmût
studia, kter˘ by podle mého pfiesvûd-
ãení lépe odpovídal potfiebám doby...
Tím se musíme pfiipravit na nastávají-
cí tfiíbení, b˘t bdûlí a oãekávat JeÏí‰e
Krista.“

I kdyÏ Gaussen patfiil mezi nejv˘-
znaãnûj‰í a nejoblíbenûj‰í francouzsky
mluvící kazatele, byl po nûjaké dobû
zbaven úfiadu. A to hlavnû proto,Ïe mís-
to katechismu, nudné a racionalistické
uãebnice,ve které zÛstalo pramálo sku-
teãné víry, pouÏíval pfii vyuãování mlá-
deÏe Bibli. Pozdûji se stal uãitelem na
teologické ‰kole a o nedûlích pokraão-
val v práci s dûtmi – uãil je poznávat
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Bibli. Jeho publikace zab˘vající se pro-
roctvími vzbudily velk˘ zájem.Z profe-
sorské katedry, v tisku i ve svém oblí-
beném zamûstnání uãitele dûtí mohl
dlouhá léta úãinnû pÛsobit na velk˘ po-
ãet posluchaãÛ a vést je ke studiu pro-
roctví, která ukazují, Ïe pfiíchod Pána
JeÏí‰e je blízko.

SKANDINÁVIE

Adventní poselství se dostalo i do Skan-
dinávie, kde se rovnûÏ setkalo s ‰iro-
kou odezvou. Mnozí lidé se probudili
z bezstarostné jistoty,vyznávali a opou-
‰tûli své hfiíchy a hledali u Krista od-
pu‰tûní. Faráfii státní církve se v‰ak po-
stavili proti tomuto hnutí a nûktefií hla-
satelé poselství se kvÛli nim dostali do
vûzení.Na mnoha místech,kde byli hla-
satelé JeÏí‰ova brzkého pfiíchodu tím-
to zpÛsobem umlãeni, povaÏoval BÛh
za vhodné oznámit poselství zázraãn˘m
zpÛsobem – prostfiednictvím mal˘ch
dûtí.ProtoÏe nebyly plnoleté,ne‰lo pro-
ti nim uplatnit zákon a smûly neru‰enû
mluvit.

Toto hnutí se ujalo zvlá‰tû v lidov˘ch
vrstvách. Lidé se shromaÏìovali v pro-
st˘ch bytech dûlníkÛ, aby vyslechli va-
rovné poselství.Také dût‰tí kazatelé po-
cházeli vût‰inou z chud˘ch rodin. Nû-
kter˘m nebylo více neÏ ‰est nebo osm
let. Sv˘m Ïivotem dokazovali, Ïe milují
Spasitele a snaÏí se Ïít podle jeho svat˘ch
poÏadavkÛ. Svou inteligencí a schop-
nostmi mezi sv˘mi vrstevníky obvykle
nijak nevynikali, kdyÏ se v‰ak postavi-
li pfied posluchaãe, bylo zfiejmé, Ïe je
vede síla, která pfiesahuje jejich vroze-
né schopnosti. Jejich hlas i cel˘ jejich

vzhled se zmûnil, kdyÏ dÛraznû a nalé-
havû ohla‰ovali pfiicházející soud a ci-
tovali Písmo:„Bojte se Boha a vzdejte mu
ãest, neboÈ pfii‰la hodina jeho soudu.“
(Zj 14,7) Kárali hfiíchy lidí, odsuzovali
nemravnost a nefiesti,vyt˘kali poÏitkáfi-
ství a odpadlictví, napomínali své po-
sluchaãe,aby si pospí‰ili a zachránili se
pfied pfiicházejícím hnûvem.

Posluchaãi se chvûli.K jejich srdcím
promlouval BoÏí Duch. Mnozí znovu
a hloubûji zaãali studovat Písmo; alko-
holici a nemravní lidé se vzdali sv˘ch
vá‰ní a zaãali Ïít jin˘m Ïivotem; ti, kdo
jednali neãestnû, zmûnili své zpÛsoby.
V˘sledky, jeÏ ‰ífiení poselství pfiineslo,
byly více neÏ zfiejmé, takÏe i duchovní
státní církve museli uznat, Ïe je to BoÏí
dílo.

BÛh si pfiál, aby se zpráva o JeÏí‰ovû
druhém pfiíchodu roz‰ífiila do skandi-
návsk˘ch zemí. KdyÏ byli hlasatelé to-
hoto poselství umlãeni, vloÏil BÛh své-
ho Ducha na dûti, aby se zvûst mohla
‰ífiit. KdyÏ se JeÏí‰ blíÏil k Jeruzalému,
obklopily ho nad‰ené zástupy,které ho
za jásotu a mávání palmov˘mi ratolest-
mi provolávaly Synem Davidov˘m.V té
chvíli ho Ïárliví farizeové vyzvali, aby
zástupy umlãel. JeÏí‰ jim v‰ak odpovû-
dûl, Ïe se tím plní proroctví a kdyby li-
dé mlãeli, kfiiãelo by kamení. KdyÏ ve-
‰li do jeruzalémsk˘ch bran, radostné
volání dospûl˘ch utichlo – pohrÛÏky
knûÏí je zastra‰ily; na nádvofií v‰ak za-
ãaly zpívat a mávat palmov˘mi rato-
lestmi dûti; volaly: „Hosana synu Davi-
dovu!“ (Mt 21,8-16) Rozãilení farizeo-
vé namítali: „Sly‰í‰, co to fiíkají?“ JeÏí‰
jim odpovûdûl: „Ov‰em. Nikdy jste ne-
ãetli: Z úst nemluvÀátek a kojencÛ pfii-
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pravil sis chválu?“ (Mt 21,16) Tak jako
BÛh pÛsobil prostfiednictvím dûti v do-
bû prvního pfiíchodu JeÏí‰e Krista,stej-
nû se podílely na zvûstování jeho dru-
hého pfiíchodu. Je tfieba,aby se naplnil
BoÏí v˘rok,Ïe zprávu o JeÏí‰ovû druhém
pfiíchodu usly‰í celé lidstvo, v‰echny
národy, kmeny a jazyky.

VLIV ADVENTNÍHO POSELSTVÍ

William Miller a jeho spolupracovníci
mûli hlásat varovné poselství v Ameri-
ce. Tato zemû se stala stfiediskem vel-
kého adventního hnutí a zde se také
vyplnilo proroctví z poselství prvního
andûla. Spisy americk˘ch adventistÛ se
pak ‰ífiily do vzdálen˘ch zemí. V‰ude,
kam pronikli misionáfii,zaznûla také ra-
dostná zvûst o brzkém pfiíchodu JeÏí‰e
Krista a poselství vûãného evangelia:
„Bojte se Boha a vzdejte mu ãest,neboÈ
pfii‰la hodina jeho soudu.“

V˘klad proroctví, kter˘ ukazoval, Ïe
pfiíchod JeÏí‰e Krista lze oãekávat na
jafie roku 1844,na lidi velice zapÛsobil.
KdyÏ se poselství ‰ífiilo do jednotliv˘ch
státÛ unie, setkávalo se s ‰irokou ode-
zvou. Mnozí lidé pfiijali v˘klad proroc-
k˘ch období za správn˘,pfiekonali vlast-
ní p˘chu a s radostí pfiijali pravdu.Nûkte-
fií kazatelé se zfiekli sv˘ch sektáfisk˘ch
názorÛ a pocitÛ, vzdali se sv˘ch place-
n˘ch míst,opustili své sbory a zaãali zvûs-
tovat JeÏí‰Ûv pfiíchod. KazatelÛ, ktefií
poselství pfiijali, bylo v‰ak pomûrnû má-
lo,proto je vût‰inou hlásali prostí laici.
Farmáfii opou‰tûli svá pole, fiemeslníci
své dílny, obchodníci své obchody, pro
splnûní úkolu, kter˘ na nû ãekal, byl
v‰ak poãet pracovníkÛ nedostateãn˘.

Stav církve a svûta nedopfiál klidu vûr-
n˘m „stráÏcÛm“, ktefií s radostí sná‰eli
námahu,strádání a utrpení, jen aby pfii-
vedli lidi k pokání a záchranû.I kdyÏ se
jim satan stavûl na odpor, dílo vytrvale
postupovalo a pravdu o Kristovû pfií-
chodu pfiijalo mnoho lidí.

V‰ude znûlo poselství vyz˘vající k zá-
chranû pfied pfiicházejícím hnûvem.Po-
dobnû jako Jan Kfititel,pfiedchÛdce JeÏí-
‰e Krista,pfiikládali tito kazatelé „sekeru
ke kofieni stromu“ a vyz˘vali k pokání.
Jejich naléhavé volání bylo v napros-
tém protikladu k uji‰Èování, Ïe je klid
a bezpeãí, které znûlo z kazatelen. AÈ
uÏ poselství zaznûlo kdekoli,poslucha-
ãi jím byli zasaÏeni. Prosté, pfiímé svû-
dectví Písma, které za pomoci Ducha
svatého pronikalo do lidsk˘ch srdcí,
mûlo tak pfiesvûdãující sílu, Ïe mu do-
kázal odolat jen málokdo. Formální
kfiesÈany vyburcovalo z fale‰né jistoty:
zaãali si uvûdomovat své odpadlictví,
zesvûtáãtûlost a nevûru, p˘chu, sobec-
tví.Mnozí hledali Boha s lítostí a poko-
rou; svou pozornost,kterou tak dlouho
soustfiedili na pozemské vûci, obrátili
nyní k nebi.Pod vlivem Ducha svatého
se jejich srdce obmûkãilo a oni se pfii-
dávali k volání: „Bojte se Boha a vzdej-
te mu ãest, neboÈ pfii‰la hodina jeho
soudu.“

Nejeden hfií‰ník se s pláãem ptal:
„Co mám dûlat, abych byl zachránûn?“
(Sk 16,30) Neãestné jednání, jímÏ se
provinili v minulosti, vedlo mnohé k lí-
tosti a pokání,ke snaze odãinit spácha-
né kfiivdy. V‰ichni, kdo na‰li v Kristu
pokoj, touÏili, aby stejné poÏehnání za-
kusili také ostatní. Srdce rodiãÛ se ob-
racela k dûtem a srdce dûtí k rodiãÛm.
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Mizely bariéry,které vytváfií p˘cha a ne-
zájem. Lidé upfiímnû vyznávali své ne-
dostatky, v mnoha rodinách usilovali
o záchranu sv˘ch nebliÏ‰ích a nejdraÏ-
‰ích. âasto znûly pfiímluvné modlitby.
V‰ude lidé opravdovû volali k Bohu.Nû-
ktefií zápasili celou noc v modlitbû o uji‰-
tûní, Ïe jim Pán odpustil hfiíchy, nebo
za obrácení pfiíbuzn˘ch ãi znám˘ch.

Na shromáÏdûní adventistÛ pfiichá-
zely zástupy lidí v‰ech vrstev, bohatí
i chudí. Lidé vysoce postavení i prostí
chtûli z rÛzn˘ch dÛvodÛ sami sly‰et
uãení o druhém pfiíchodu.Pán „tlumil“
projevy nepfiátelství, kdyÏ jeho sluÏeb-
níci vysvûtlovali dÛvody své víry.âasto
to byly slabé nástroje, ale BoÏí Duch
dodal pravdû sílu. ShromáÏdûní náv‰tûv-
níci cítili pfiítomnost andûlÛ a poãet
vûfiících den ode dne rostl.Velké zástu-
py posluchaãÛ s napûtím a bez dechu
sledovaly dÛkazy o brzkém pfiíchodu
JeÏí‰e Krista. Zdálo se, Ïe se nebe pfii-
blíÏilo k zemi. BoÏí pÛsobení vnímali
mladí i stafií. Lidé se vraceli domÛ a na-
hlas chválili Boha. Jejich ‰Èastné hlasy
znûly tichem noci. Kdo se zúãastnil
tûchto shromáÏdûní, nedokázal na to
nikdy zapomenout.

ODPÒRCI ADVENTNÍHO POSELSTVÍ

Hlásání pfiesného data Kristova pfiícho-
du narazilo na velk˘ odpor u mnoha lidí
ze v‰ech vrstev, od duchovních aÏ po
nejtroufalej‰í hfií‰níky. Splnila se slova
proroctví:„Ke konci dnÛ pfiijdou posmû-
vaãi, ktefií Ïijí, jak se jim zachce, a bu-
dou se posmívat: Kde je ten jeho zaslí-
ben˘ pfiíchod? Od té doby, co zesnuli
otcové, v‰ecko zÛstává tak, jak to bylo

od poãátku stvofiení.“(2 Pt 3,3.4) Mno-
zí kfiesÈané, ktefií prohla‰ovali, Ïe milují
Spasitele, tvrdili, Ïe nejsou proti uãení
o druhém pfiíchodu, Ïe jsou jen proti
stanovení data.BÛh v‰ak vidûl,co je v je-
jich srdci.Nechtûli sly‰et o tom,Ïe Kris-
tus pfiijde, aby spravedlivû soudil. Byli
to nevûrní sluÏebníci, jejich ãiny ne-
mohly obstát pfied pronikav˘m BoÏím
pohledem.Mûli strach setkat se se sv˘m
Pánem. Stejnû jako Îidé v dobû Kristo-
va prvního pfiíchodu nebyli ani oni pfii-
praveni uvítat Pána JeÏí‰e.Nejen Ïe ne-
chtûli sly‰et jasné dÛkazy z Písma, ale
navíc se vysmívali lidem,ktefií Pána ãe-
kali. To byl triumf pro satana a padlé
andûly – posmívali se Kristu a jeho an-
dûlÛm,Ïe ti,kdo si fiíkají BoÏí lid,ho mi-
lují tak málo, Ïe po jeho návratu ne-
touÏí.

„Nikdo nezná den ani hodinu,“znûla
nejãastûj‰í námitka lidí,ktefií odmítli ad-
ventní poselství. Písmo fiíká: „O onom
dni a hodinû v‰ak neví nikdo, ani an-
dûlé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.“
(Mt 24,36) Ti, kdo oãekávali svého Pá-
na, tento text vysvûtlovali prostû a pfii-
léhavû; sv˘m odpÛrcÛm pak poukázali
na chyby v jejich v˘kladu.Uvádûli slova,
která Kristus pronesl bûhem památné
rozmluvy se sv˘mi uãedníky na Olivo-
vé hofie, kdyÏ ode‰el naposledy z chrá-
mu.Uãedníci se tehdy ptali:„Povûz nám,
kdy to nastane a jaké bude znamení tvé-
ho pfiíchodu a skonání vûku?“Pán JeÏí‰
jim pfiedstavil znamení a fiekl: „AÏ toto
v‰ecko uvidíte, vûzte, Ïe ten ãas je blíz-
ko, pfiede dvefimi.“ (Mt 24,3.33) Jeden
v˘rok Spasitele nesmíme vykládat tak,
aby odporoval jinému v˘roku. I kdyÏ
nikdo nezná den a hodinu Kristova pfií-
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chodu, Pán nás pouãuje a vyz˘vá, aby-
chom poznali,kdy se urãená doba blíÏí.
Písmo dále uãí,Ïe nebrat váÏnû Kristovo
upozornûní a odmítat nebo ignorovat,
Ïe se blíÏí doba jeho pfiíchodu, by pro
nás bylo stejnû tragické, jako bylo tra-
gické pro souãasníky Noeho, Ïe nevû-
dûli, kdy nastane potopa. Podobenství,
které srovnává vûrného a nevûrného
sluÏebníka,uvádí, jak dopadne ten,kte-
r˘ si v srdci fiíká: „MÛj pán dlouho ne-
jde.“Ukazuje, jak bude JeÏí‰ Kristus po-
suzovat a odmûÀovat ty,kdo jsou bdûlí
a hlásají jeho pfiíchod, i ty,kdo jej popí-
rají. „Bdûte tedy!“fiekl. „Blaze tomu slu-
Ïebníku, kterého pán pfii svém pfiícho-
du nalezne, Ïe tak ãiní.“ (Mt 24,42.46)
„Nebude‰-li bdít, pfiijdu tak, jako pfii-
chází zlodûj, a nebude‰ vûdût, v kterou
hodinu na tebe pfiijdu.“ (Zj 3,3)

Apo‰tol Pavel mluví o lidech, pro
které KristÛv pfiíchod nastane neoãe-
kávanû. „Den Pánû pfiijde jako pfiichází
zlodûj v noci. AÏ budou fiíkat: ‘je po-
koj, nic nehrozí’, tu je náhle pfiepadne
zhouba ... a neuniknou.“Pro ty,kdo be-
rou Kristovo varování váÏnû, dodává:
„Vy v‰ak, bratfií, nejste ve tmû, aby vás
ten den mohl pfiekvapit jako zlodûj.
Vy v‰ichni jste synové svûtla a synové
dne.Nepatfiíme noci ani temnotû.“(1Te
5,2-5)

Ukazovali, Ïe Písmo neomlouvá lid-
skou nevûdomost ohlednû JeÏí‰ova blíz-
kého pfiíchodu.Kdo v‰ak hledal jen dÛ-
vod, aby mohl pravdu odmítnout, ten
si zacpával u‰i, aby vysvûtlení nesly‰el.
V˘rok: „Nikdo nezná den ani hodinu“
opakovali dále otevfiení posmûvaãi, ale
i domnûlí Kristovi sluÏebníci. KdyÏ se
lidé probudili a zaãali se ptát na cestu

k záchranû, postavili se pfiedstavitelé
církví mezi nû a pravdu a pokou‰eli se
uklidnit jejich obavy nesprávn˘m v˘kla-
dem BoÏího slova. Nevûrní „stráÏní“ se
tak pfiipojili k nejvût‰ímu podvodníko-
vi a volali: „Klid, pokoj“, kdyÏ BÛh ne-
mluví o pokoji.Tak jako farizeové v do-
bû Pána JeÏí‰e i nyní mnozí odmítali
vejít do nebeského království a bránili
jin˘m, ktefií tam vejít chtûli. BÛh bude
brát tyto lidi k odpovûdnosti za ty, kte-
fií zahynou.

Jako první obvykle pfiijali poselství
ti nejpokornûj‰í a nejvíce odevzdaní
Bohu.Lidé,ktefií zkoumali Bibli,museli
nutnû poznat,Ïe obecné názory na pro-
roctví odporují Písmu a Ïe lidem, ktefií
nepodléhají vlivu duchovenstva a sami
zkoumají BoÏí slovo, staãí, aby porov-
nali adventní poselství s Písmem a po-
znají, Ïe pochází od Boha.

Mnohé pronásledovali jejich nevûfií-
cí bratfii. Aby neztratili postavení ve
sboru,nechávali si nûktefií lidé své pfie-
svûdãení pro sebe. Jiní ov‰em cítili, Ïe
jim vûrnost Bohu nedovoluje, aby tajili
pravdu, kterou jim BÛh svûfiil. Mnozí
tak byli z církví vylouãeni jen proto,Ïe
pfiiznali svou víru v druh˘ KristÛv pfií-
chod. Ti, ktefií pro‰li takovou zkou‰kou
víry,dokázali ocenit slova proroka: „¤í-
kávají va‰i bratfii,ktefií vás nenávidí,kte-
fií vás vypovídají pro mé jméno:‘AÈ se
Hospodin oslaví,aÈ vidíme va‰i radost!’
Ale budou zahanbeni.“ (Iz 66,5)

Andûlé s hlubok˘m zájmem sledo-
vali, jak˘ v˘sledek pfiinese ‰ífiení varov-
ného poselství.KdyÏ církve v‰eobecnû
poselství odmítaly,andûlé se smutnû od-
vraceli. Mnozí lidé v‰ak nemûli pfiíleÏi-
tost projevit svÛj postoj k adventnímu
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poselství;mnohé svedli jejich manÏelé,
manÏelky,rodiãe nebo dûti,aby uvûfiili,
Ïe uÏ poslouchat takové kacífiství, ja-
kému uãí adventisté, je hfiích. Andûlé
dostali pfiíkaz,aby takové jedince vûrnû
sledovali,mûlo je ozáfiit je‰tû dal‰í svût-
lo od BoÏího trÛnu.

Lidé,ktefií poselství pfiijali, touÏebnû
oãekávali pfiíchod svého Spasitele. Do-
ba, kdy se s ním podle oãekávání mûli
setkat,byla na dosah.Urãen˘ ãas vyhlí-
Ïeli se slavnostním klidem. Setrvávali
ve spoleãenství s Bohem,Ïili pfiedzvûs-
tí pokoje,kter˘ na nû ãeká v nádherné
budoucnosti. Nikdo z tûch, kdo proÏil
tuto nadûji a víru,nezapomene na nád-
herné chvíle ãekání. UÏ nûkolik t˘dnÛ
pfied stanoven˘m ãasem dala vût‰ina
vûfiících stranou ve‰keré pozemské zá-
leÏitosti. Upfiímní vûfiící peãlivû zkou-
mali kaÏdou my‰lenku a kaÏd˘ pocit,
jako by leÏeli na smrtelné posteli a mû-
li v nûkolika málo hodinách naposledy
zavfiít oãi. V‰ichni si uvûdomovali po-
tfiebu vnitfiní jistoty, Ïe jsou pfiipraveni
setkat se s Pánem JeÏí‰em. Za bíl˘ ‰at
povaÏovali ãistotu du‰e, povahu oãi‰-
tûnou od hfiíchu krví JeÏí‰e Krista.KéÏ
by BoÏí lid projevoval stejnou upfiím-
nost a opravdovou víru i dnes. Kdyby
Ïil v pokofie pfied Pánem a vysílal své
prosby k „trÛnu milosti“, mûl by nyní
mnohem bohat‰í zku‰enosti, neÏ má.
BoÏí lid se málo modlí, málo si uvûdo-
muje své hfiíchy a projevuje nedosta-

tek Ïivé víry. Proto mnozí pfiijímají tak
málo milosti, kterou tak ‰tûdfie nabízí
ná‰ Vykupitel.

BÛh chtûl vyzkou‰et svÛj lid. „Jeho
ruka“ zakryla chybu, která vznikla pfii
v˘poãtu prorock˘ch období.Adventis-
té chybu neobjevili,neobjevili ji ani nej-
uãenûj‰í z jejich odpÛrcÛ. I oni pfiizná-
vali: „Vá‰ v˘poãet prorock˘ch období
je správn˘. Dojde k nûjaké velké udá-
losti,nebude to v‰ak ta,kterou pfiedpo-
vídá pan Miller. Jde o obrácení celého
svûta, a ne o druh˘ pfiíchod KristÛv.“
(viz Dodatek ã. 32)

Oãekávaná doba minula a Kristus ne-
pfii‰el, aby vysvobodil svÛj lid. Lidé, ktefií
s upfiímnou vírou a láskou oãekávali své-
ho Spasitele, zaÏili trpké zklamání. BoÏí
zámûr se v‰ak splnil. BÛh vyzkou‰el srd-
ce tûch, kdo tvrdili, Ïe ãekají na KristÛv
návrat. Mnohé z nich nevedly jiné po-
hnutky neÏ strach.Víra,kterou vyznávali,
nezasáhla jejich srdce ani je nepfiivedla
ke zmûnû Ïivota. KdyÏ oãekávaná udá-
lost nenastala, prohla‰ovali, Ïe nejsou
zklamáni, Ïe nikdy nevûfiili, Ïe Kristus
pfiijde.Byli mezi prvními,ktefií se posmí-
vali bolesti opravdovû vûfiících.

Pán JeÏí‰ a zástupy nebe‰ÈanÛ sle-
dovali s láskou a soucitem zkou‰ené
a zklamané vûfiící. Kdyby mohl b˘t od-
halen závoj, kter˘ oddûluje viditeln˘
svût od neviditelného,lidé by vidûli an-
dûly, jak chrání tyto vûrné jedince pfied
satanov˘mi útoky.



William Miller a jeho spolupracovníci
kázáním o druhém pfiíchodu JeÏí‰e Kris-
ta sledovali jedin˘ cíl – chtûli vyburco-
vat lidi,aby se pfiipravili na soud.Usilova-
li o to, aby formální vûfiící pfiijali pravou
nadûji církve a pochopili, Ïe potfiebují
kfiesÈanství plnûji proÏívat.Neobrácené
lidi se snaÏili pfiesvûdãit, Ïe potfiebují
proÏít pokání a obrátit se k Bohu. „Ne-
snaÏili se pfiivést nûkoho k urãité círk-
vi nebo náboÏenské organizaci. PÛso-
bili ve v‰ech církvích a náboÏensk˘ch
denominacích, ale nezasahovali do je-
jich organizace nebo fiádÛ.“

Miller prohlásil: „Nikdy jsem neusi-
loval o to, zaloÏit nûjakou samostatnou
organizaci vedle stávajících církví, ne-
dával jsem pfiednost nûkteré církvi na
úkor ostatních. SnaÏil jsem se b˘t pro-
spû‰n˘ v‰em. Pfiedpokládal jsem, Ïe se
z nadûje na pfiíchod JeÏí‰e Krista budou
radovat v‰ichni kfiesÈané a Ïe lidé,ktefií
se mnou nebudou souhlasit, nebudou
mít ménû rádi ty, kdo toto uãení pfii-
jmou. VÛbec by mû nenapadlo, Ïe bu-
de nûkdy potfiebné konat samostatná
shromáÏdûní. Mûl jsem jedin˘ cíl: vést
lidi k Bohu, upozornit je na pfiicházejí-

cí soud a pfiipravit je na to,aby se moh-
li setkat s Bohem v míru. Vût‰ina lidí,
které jsem pfiivedl k obrácení, vstoupi-
la do stávajících církví.“ (Bliss, Pamûti
Williama Millera, str. 328)

ProtoÏe Millerova ãinnost podporo-
vala rÛst církví,církve ji po urãitou dobu
vítaly.KdyÏ se v‰ak kazatelé a pfiedstavi-
telé církví rozhodli zakroãit proti ad-
ventnímu uãení s cílem potlaãit v‰ech-
ny diskuse na toto téma, zaãali vystu-
povat proti adventnímu hnutí nejen
z kazatelen,ale zakazovali také ãlenÛm
sv˘ch církví nav‰tûvovat shromáÏdû-
ní, kde se káÏe o druhém Kristovû pfií-
chodu. Dokonce jim zakazovali mluvit
o této nadûji bûhem církevních shro-
máÏdûní. Tím se vûfiící ocitli v tûÏkém
postavení:mûli rádi své sbory a nechtû-
li se od nich odlouãit.KdyÏ v‰ak církve
odmítaly svûdectví BoÏího slova a upí-
raly jim právo studovat proroctví, uvû-
domili si, Ïe jim vûrnost k Bohu nedo-
voluje podvolit se takovémuto nátlaku.
Pro nû Kristova církev,„sloup a pevnost
pravdy“ (1 Tm 3,15), nemohli b˘t lidé,
ktefií zavrhli svûdectví BoÏího slova.Pro-
to povaÏovali za správné odejít ze sv˘ch
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dosavadních církví.Tak v létû roku 1844
vystoupilo z rÛzn˘ch církví asi padesát
tisíc ãlenÛ.

ÚPADEK V CÍRKVÍCH

V té dobû bylo moÏné pozorovat ná-
padnou zmûnu ve vût‰inû církví pÛso-
bících na území Spojen˘ch státÛ.¤adu
let se církve pomalu ale jistû ãím dál ví-
ce pfiizpÛsobovaly svûtsk˘m zpÛso-
bÛm a zvyklostem, coÏ mûlo za násle-
dek úpadek opravdového duchovního
Ïivota. V roce 1844 se v‰ak témûfi ve
v‰ech církvích projevily pfiíznaky ná-
hlého a v˘razného úpadku. Hodnû se
o tom psalo v tisku, hovofiilo z kazate-
len, ale – jak se zdálo – nikdo tento jev
neumûl vysvûtlit.

Na jednom shromáÏdûní presbyteri-
ánské církve ve Philadelphii prohlásil
pastor Barnes, kter˘ slouÏil jako du-
chovní v jednom z nejvût‰ích sborÛ ve
mûstû a byl autorem známého komen-
táfie k Bibli, Ïe „jako duchovní pÛsobí
uÏ dvacet let a s v˘jimkou posledního
pfiípadu dosud nezaÏil slavnost veãefie
Pánû, pfii které by nebyl do církve pfii-
jat vût‰í ãi men‰í poãet nov˘ch ãlenÛ.
Nyní se v‰ak neprojevuje Ïádné pro-
buzení, Ïádné obrácení, není vidût, Ïe
by vûfiící rostli v milosti, nikdo nepfii-
chází do mé pracovny, aby se mnou
mluvil o svém spasení. S rozvojem pod-
nikání, se stoupajícími vyhlídkami na
rozkvût obchodu a prÛmyslu jde ruku
v ruce i rÛst zájmu o tento svût. Tak je
tomu ve v‰ech církvích.“(Congregatio-
nal Journal, 23. kvûtna 1844)

V únoru téhoÏ roku prohlásil profe-
sor Finney z Oberlin College: „MÛÏe-

me konstatovat, Ïe protestantské círk-
ve v na‰í zemi jsou v‰eobecnû lhostejné
nebo se stavûjí proti jak˘mkoli mravním
reformám této doby. Existují dílãí v˘-
jimky, není jich v‰ak dost na to, aby se
tento stav mohl v˘raznûji zmûnit. Má-
me je‰tû jin˘ pfiesvûdãiv˘ dÛkaz: Cír-
kvím v‰eobecnû chybí oÏivení. Témûfi
v‰echno zachvátila hluboká duchovní
otupûlost, jak to potvrzuje i náboÏen-
sk˘ tisk celé zemû... âlenové církví se
do znaãné míry oddávají dne‰ní módû,
spolu s nevûfiícími se úãastní rÛzn˘ch
nevázan˘ch veãírkÛ, taneãních zábav,
oslav atd...Není tfieba tento smutn˘ jev
dále rozvádût. Máme o tom dostatek
dÛkazÛ a velice nás tíÏí, Ïe církve upa-
dají. Ode‰ly daleko od Pána a Pán se
vzdálil od nich.“

Jin˘ pisatel v ãasopisu Religious Te-
lescope podává následující svûdectví:
„Nikdy jsme nezaÏili tak v‰eobecn˘
úpadek náboÏenství, jak˘ proÏíváme
nyní. Církev by se mûla probudit a hle-
dat pfiíãinu tohoto stavu, protoÏe kaÏ-
d˘, kdo miluje BoÏí církev, musí dan˘
stav pokládat za ne‰tûstí. KdyÏ sleduje-
me, jak málo lidí se skuteãnû obrací
k Bohu, kdyÏ jsme svûdky bezpfiíklad-
né nevázanosti a zatvrzelosti hfií‰níkÛ,
musíme mimodûk zvolat: Pfiestal snad
BÛh b˘t milostiv˘? Zavfiely se snad uÏ
dvefie milosti?“

Pfiíãiny takového stavu musíme vÏdy
hledat také v samotné církvi.Duchovní
temnota,která postihuje národy,církve
i jednotlivce, není zpÛsobena tím, Ïe
by BÛh svévolnû odÀal svou milost, ale
tím,Ïe lidé odmítají nebo neberou váÏ-
nû BoÏí poselství. Témûfi exemplární
pfiíklad nabízejí dûjiny Ïidovského ná-
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roda v JeÏí‰ovû dobû. ProtoÏe se zab˘-
vali pouze záleÏitostmi tohoto svûta
a zapomínali na Boha a jeho slovo, je-
jich chápání se zatemnilo a jejich srd-
ce zachvátil materialismus a smyslnost.
Proto nevûdûli o pfiíchodu Mesiá‰e a ve
své p˘‰e a nevûfie Spasitele zavrhli.Ale
ani tehdy BÛh nezbavil Ïidovsk˘ národ
moÏnosti poznat záchranu nebo mít
na ní podíl.Ov‰em lidé,ktefií pravdu za-
vrhli, ztratili jakoukoli touhu po BoÏím
daru.PovaÏovali „tmu za svûtlo a svûtlo
za tmu“(Iz 5,20),aÏ se svûtlo v nich zmû-
nilo v tmu, a byla to velká temnota.

Satanovi vyhovuje, kdyÏ lidé zacho-
vávají náboÏenské formy,aniÏ by se jim
dostávalo opravdu Ïivé zboÏnosti. Po
odmítnutí evangelia Îidé i nadále hor-
livû dodrÏovali staré obfiady, pfiísnû hlí-
dali svou národní jedineãnost, museli
v‰ak doznat, Ïe se mezi nimi uÏ nepro-
jevuje BoÏí pfiítomnost. Danielovo pro-
roctví ukazovalo velice pfiesnû na dobu
pfiíchodu Mesiá‰e a zcela jednoznaãnû
pfiedvídalo i jeho smrt; není tedy divu,
Ïe se rabíni snaÏili lidi odvést od studia
této knihy, aÏ nakonec vyhlásili klatbu
nad kaÏd˘m,kdo by se pokou‰el vypo-
ãítat dobu pfiíchodu Mesiá‰e. Dal‰í sta-
letí proÏili Îidé v slepotû a zatvrzelosti,
pfiehlíÏeli milostivou nabídku záchrany
a poÏehnání evangelia, ale i váÏná va-
rování pfied nebezpeãím, jemuÏ se vy-
stavují odmítáním BoÏí nabídky.

Stejné pfiíãiny pfiiná‰ejí v‰ude stejné
následky.Kdo úmyslnû potlaãuje vûdo-
mí povinnosti, protoÏe to odporuje je-
ho sklonÛm, ztratí nakonec schopnost
rozli‰ovat mezi pravdou a bludem. Jeho
rozum se zatemní, svûdomí otupí, srd-
ce se zatvrdí a du‰e se odlouãí od Bo-

ha. Tam, kde lidé zlehãují nebo pohr-
dají poselstvím BoÏí pravdy, tam církev
zahalí temnota, víra a láska ochladnou,
projeví se odcizení a rozkol; ãlenové
církve pak ve‰keré své síly vûnují zále-
Ïitostem tohoto svûta a hfií‰níci se je‰-
tû více zatvrdí ve svém odporu vÛãi
Bohu.

MOÎNOSTI NÁPRAVY

Poselství prvního andûla ze Zjevení
ãtrnácté kapitoly, které oznamuje pfií-
chod BoÏího soudu a nabádá k bázni
a úctû pfied Bohem,mûlo oddûlit prav˘
BoÏí lid od zhoubného vlivu svûta a vy-
burcovat ho, aby byl schopen rozpo-
znat svÛj zesvûtáãtûl˘ a odpadl˘ stav.
To bylo varující poselství, a kdyby ho
církve pfiijaly, mohlo dojít k nápravû
‰patností, které je oddûlovaly od Boha.
Kdyby kfiesÈané tuto zvûst pfiijali, po-
kofiili se pfied Pánem a opravdovû se pfii-
pravili na to, aby mohli obstát v BoÏí
pfiítomnosti, projevil by se mezi nimi
BoÏí Duch a BoÏí moc. Církev by zno-
vu dospûla k jednotû víry a lásky, jak
ji proÏívala za dnÛ apo‰tolÛ, kdy vûfií-
cí „byli jedné mysli a jednoho srdce“
a „s odvahou mluvili BoÏí slovo“, kdy
„Pán dennû pfiidával k jejich spoleãen-
ství ty, které povolával ke spáse“ (Sk
4,32.31; 2,47).

Kdyby formální následovníci JeÏí‰e
Krista pfiijali zvûst, která vychází z Bo-
Ïího slova, dosáhli by jednoty, o niÏ se
modlil Pán JeÏí‰ a kterou apo‰tol ozna-
ãil za „jednotu Ducha ve svazku poko-
je“. „Jedno tûlo a jeden Duch, k jedné
nadûji jste byli povoláni; jeden je Pán,
jedna víra, jeden kfiest.“ (Ef 4,3-5)
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Takové poÏehnání pfiineslo advent-
ní poselství lidem, ktefií je pfiijali. Tito
vûfiící pfii‰li z rÛzn˘ch náboÏensk˘ch
organizací,ale konfesijní pfiehrady pad-
ly;dali stranou,co je dûlilo.Pfiestali vûfiit
v tisíciletou fií‰i pokoje na zemi, proto-
Ïe to odporuje Písmu, opravili své ne-
správné názory na druh˘ pfiíchod Pána
JeÏí‰e,zmizela p˘cha a pfiizpÛsobování
se svûtu;usilovali o nápravu kfiivd a vy-
tváfieli nejniternûj‰í spoleãenství – vlád-
la mezi nimi láska a radost. JestliÏe toto
uãení tolik ovlivnilo tûch nûkolik lidí,
ktefií se s ním ztotoÏnili,mohlo stejnû za-
pÛsobit i v Ïivotû v‰ech ostatních.

Církve v‰ak vût‰inou poselství nepfii-
jaly. Jejich duchovní, ktefií coby stráÏci
„izraelského domu“mûli jako první po-
znat znamení JeÏí‰ova pfiíchodu,neroz-
poznali pravdu ani z proroctví ani ze
znamení doby.ProtoÏe jejich srdce ovlá-
daly svûtské tuÏby a ambice, ochladla
jejich láska k Bohu a víra v jeho slovo.
KdyÏ pak zaslechli adventní uãení,vzbu-
dilo v nich pouze pfiedsudky a nevûru.
Skuteãnost,Ïe poselství hlásali vût‰inou
laikové, uvádûli kritikové jako dÛkaz
proti nûmu. Jako kdysi vyvolávalo i ny-
ní svûdectví BoÏího slova otázku:„Uvû-
fiil v nûj nûkdo z pfiedních muÏÛ ãi fa-
rizeÛ?“ ( J 7,48) KdyÏ zjistili, Ïe není
snadné vyvrátit dÛkazy o ãasov˘ch úda-
jích z proroctví,odrazovali jiné od studia
proroctví,protoÏe – jak tvrdili – proroc-
ké knihy jsou zapeãetûné, a tedy nesro-
zumitelné. Mnozí slepû vûfiili sv˘m fará-
fiÛm a odmítli vyslechnout poselství; jiní
– i kdyÏ se pfiesvûdãili, co je pravda – se
to neodváÏili pfiiznat ze strachu,„aby ne-
byli vylouãeni ze synagógy“ ( J 12,42).
Poselství,které BÛh poslal,aby vyzkou-

‰el a oãistil církev, jasnû ukázalo, kolik
lidí miluje spí‰e tento svût neÏ Krista.
Pouta, která je vázala k zemi, byla silnûj-
‰í neÏ pouta k nebeskému domovu.Pro-
to dali na svûtskou moudrost a odmítli
poselství, které ukazuje, co je v srdci.

Odmítnutím poselství prvního an-
dûla se zfiekli moÏnosti nápravy,kterou
pro nû BÛh pfiipravil. Nepfiijali posla,
kter˘ mohl napravit ‰patnosti, jeÏ je
odlouãily od Boha, a je‰tû horlivûji usi-
lovali o pfiízeÀ svûta.To byla pfiíãina ze-
svûtáãtûní,odpadlictví a duchovní smr-
ti v církvích v roce 1844.

Podle ãtrnácté kapitoly knihy Zje-
vení následuje prvního andûla druh˘
a volá: „Padl,padl velik˘ Babylón,kter˘
opojil v‰echny národy sv˘m smilstvem
a dal jim pít z poháru hnûvu.“(Zj 14,8)
Slovo „Babylón“ je odvozeno od slova
„Bábel“ a znamená zmatek. Bible tímto
termínem oznaãuje rÛzné formy fale‰-
ného nebo odpadlého náboÏenství.
V sedmnácté kapitole Zjevení je Baby-
lón pfiirovnán k Ïenû – Ïena totiÏ v Bib-
li symbolizuje církev: ctnostná Ïena
pfiedstavuje pravou církev, hfií‰ná Ïena
církev odpadlou.

Svat˘ a trval˘ vztah mezi Kristem
a jeho církví znázorÀuje Bible manÏel-
sk˘m svazkem. Pán pfiipoutal svÛj lid
k sobû slavnostní smlouvou, v níÏ slí-
bil, Ïe bude jeho Bohem,a v níÏ se lidé
zavázali, Ïe budou patfiit jenom jemu.
Pán fiekl: „Zasnoubím si tû navûky, za-
snoubím si tû spravedlností a právem,
milosrdenstvím a slitováním.“(Oz 2,21)
A jindy prohlásil: „Já jsem vá‰ manÏel.“
( Jr 3,14) Apo‰tol Pavel pak pouÏívá
v Novém zákonû stejn˘ obraz, kdyÏ fií-
ká: „Zasnoubil jsem vás jedinému mu-
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Ïi, abych vás jako ãistou pannu odevz-
dal Kristu.“ (2 K 11,2)

Jde o projev nevûry církve vÛãi Kris-
tu,jestliÏe pfiipustí,aby namísto dÛvûry
a lásky se v lidském srdci uhnízdil pou-
h˘ zájem o svûtské vûci.Bible to pfiirov-
nává k poru‰ení manÏelského slibu.Ta-
ké hfiích,kterého se Izrael dopustil tím,
Ïe ode‰el od svého Boha, je znázornûn
tímto obrazem. Obdivuhodná BoÏí lás-
ka, kterou odmítli, je popsána tak do-
jemnû: „Pfiísahal jsem ti a ve‰el s tebou
v smlouvu, je v˘rok Panovníka Hospo-
dina,a stala ses mou.“„Stala ses nesmír-
nû krásnou a dosáhla jsi královsk˘ch
poct. Tvé jméno proniklo mezi proná-
rody pro tvou krásu;byla dokonalá pro
dÛstojnost,kterou jsem na tebe vloÏil...
Ty jsi v‰ak spoléhala na svou krásu
a zhanobila jsi své jméno smilstvem.“
„Jako Ïena vûrolomnû opou‰tí svého
druha, tak vûrolomnû jste se zachovali
vÛãi mnû,dome izraelsk˘, je v˘rok Hos-
podinÛv.“„Jako cizoloÏná manÏelka bra-
la sis cizí místo svého muÏe.“ (Ez 16,
8.13-15.32; Jr 3,20)

Podobná slova jsou v Novém zákonû
urãena kfiesÈanÛm, pro které je pfiízeÀ
svûta dÛleÏitûj‰í neÏ pfiízeÀ Boha.Apo‰-
tol Jakub napsal: „Proradná stvofiení!
CoÏ nevíte, Ïe pfiátelství se svûtem je
nepfiátelství s Bohem? Kdo tedy chce
b˘t pfiítelem svûta, stává se nepfiítelem
BoÏím.“ ( Jk 4,4)

BABYLÓN JAKO OBRAZ ZMATKU

Babylón,Ïena ze Zjevení sedmnácté ka-
pitoly,je vylíãen jako Ïena „odûná purpu-
rem a ‰arlatem a ozdobená zlatem,dra-
hokamy a perlami; v ruce drÏela zlat˘

pohár,pln˘ ohavností a neãistoty ...a na
ãele mûla napsáno jméno – je v nûm
tajemství: Babylón velik˘, Matka v‰eho
smilstva a v‰ech ohavností na zemi.“
Prorok dále popisuje: „Vidûl jsem tu
Ïenu, zpitou krví svat˘ch a krví JeÏí-
‰ov˘ch svûdkÛ.“O Babylónu se také fií-
ká, Ïe je to „veliké mûsto, panující nad
králi zemû“ (Zj 17,4-6.18). Moc, která
po dlouhá staletí neomezenû vládla
nad kfiesÈansk˘mi panovníky, je ¤ím.
Purpur a ‰arlat, zlato, drahé kamení
a perly Ïivû zobrazují jeho velkolepost
a troufalou okázalost. O Ïádné jiné
mocnosti neÏ o fiímské církvi,která tak
krutû pronásledovala Kristovy násle-
dovníky,se nedalo fiíci,Ïe je „opilá krví
svat˘ch“. Babylónu se také vyt˘ká ne-
zákonné spojení „s králi zemû“.Tím,Ïe
se odlouãila od Pána a spojila se s po-
hany, stala se nevûstkou Ïidovská cír-
kev. A podobnû upadla a stejn˘ odsu-
dek si zaslouÏí také fiímská církev, pro-
toÏe hledala oporu ve svûtské moci.

O Babylónu se fiíká, Ïe je to „matka
v‰eho smilstva“. Jako její dcery jsou
oznaãeny církve, které pfiijaly její uãe-
ní, její tradice a fiídí se jejím pfiíkladem,
jelikoÏ obûtují pravdu i BoÏí pfiízeÀ,
aby mohly vytvofiit protizákonné spo-
jenectví se svûtem.Poselství ze Zjevení
ãtrnácté kapitoly, které ohla‰uje pád
Babylóna, musí oznaãovat ty náboÏen-
ské organizace,které byly kdysi ãisté,ale
které se zvrhly. ProtoÏe toto poselství
následuje po upozornûní na soud,bude
hlásáno aÏ v posledních dnech. NemÛ-
Ïe tedy oznaãovat pouze fiímskou cír-
kev,protoÏe ta odpadla od Boha uÏ pfied
mnoha staletími.Navíc,osmnáctá kapi-
tola knihy Zjevení vyz˘vá BoÏí lid, aby
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„vy‰el z Babylóna“. To znamená, Ïe vel-
ká ãást BoÏího lidu je stále je‰tû v Ba-
bylónu. Ve kter˘ch církvích mÛÏeme
dnes najít vût‰inu Kristov˘ch následov-
níkÛ? Nepochybnû v rÛzn˘ch protes-
tantsk˘ch církvích.Vdobû svého vzniku
se tyto církve postavily ãestnû k Bohu
a k pravdû,proto je provázelo BoÏí po-
Ïehnání. I nevûfiící svût musel uznat,Ïe
pfiijetí zásad evangelia pfiiná‰í blaho-
dárné v˘sledky, jak to prorok slíbil Izra-
eli: „Tvé jméno proniklo mezi proná-
rody pro tvou krásu; byla dokonalá pro
dÛstojnost, kterou jsem na tebe vloÏil,
je v˘rok Panovníka Hospodina.“Ov‰em
stejnû jako Izraeli i tûmto církvím se
staly osudné jejich snahy napodobovat
nevûfiící a získat si jejich pfiízeÀ. „Ty jsi
v‰ak spoléhala na svou krásu a zhano-
bila jsi své jméno smilstvem.“ (Ez 16,
14.15)

Mnohé protestantské církve napodo-
bují pfiíklad ¤íma v hfií‰ném spojenec-
tví s „králi zemû“ – státní církve spo-
jenectvím se svûtsk˘mi vládami, jiné
církve úsilím o pfiízeÀ svûta. Oznaãení
„Babylón“ – zmatek – mÛÏeme proto
pouÏít pro církve,které sice tvrdí,Ïe své
uãení vyvozují z Bible, pfiesto se v‰ak
roz‰tûpily na nespoãet skupin a zásad-
nû se li‰í sv˘m vyznáním víry a sv˘m
uãením.

Kromû hfií‰ného spojení se svûtem
vykazují církve,které se oddûlily od ¤í-
ma, také dal‰í rysy fiímské církve.

Jistá fiímskokatolická kniha tvrdí:
„Kdyby se fiímská církev uctíváním sva-
t˘ch dopou‰tûla modlosluÏebnictví,pak
se její dcera,anglikánská církev,dopou-
‰tí téhoÏ,protoÏe na deset kostelÛ zasvû-
cen˘ch Pannû Marii pfiipadá jen jeden

zasvûcen˘ Kristu.“ (Richard Challoner
v „The Catholic Christian Instructed,“
úvod, str. 21.22)

A dr. Hopkins prohla‰uje ve svém
pojednání o tisíciletém království:
„Není dÛvodu tvrdit, Ïe antikristovské
postoje a zvyky jsou charakteristické
pouze pro fiímskou církev. Protestant-
ské církve mají v sobû mnoho antikris-
tovského a jsou na hony vzdáleny tomu,
aby se o nich mohlo fiíci,Ïe jsou opravdu
opro‰tûné od ... zkaÏenosti a bezboÏ-
nosti.“ (Samuel Hopkins, Dílo, díl 2, str.
328)

O odluce presbyteriánské církve od
¤íma dr.Guthrie napsal:„Pfied tfiemi sty
lety opustila na‰e církev s otevfienou
Biblí na svém praporu a s heslem ‘Zkou-
mejte Písmo’ brány ¤íma.“A pak klade
dÛleÏitou otázku: „Vy‰la ãistá z bran
Babylóna?“ (Thomas Guthrie,The Gos-
pel in Ezekiel, str. 237)

Jak fiekl Ch. Spurgeon: „Anglikánská
církev je,jak se zdá,úplnû prosáklá uãe-
ním, Ïe pro spasení jsou nejdÛleÏitûj‰í
svátosti. Ov‰em ti, kdo se od této círk-
ve odluãují, jsou témûfi vÏdy naplnûni
filozofickou nevûrou. Lidé, od nichÏ
bychom oãekávali lep‰í postoje, se je-
den po druhém odvracejí od základÛ
víry.Obávám se,Ïe srdce Anglie je skrz-
naskrz prostoupeno zhoubnou nevû-
rou,která se navíc odvaÏuje vystupovat
na kazatelnu a naz˘vat se kfiesÈanskou
vírou.“

P¤ÍâINY ODPADNUTÍ

Z ãeho pramení takové odpadlictví? Jak
církev na poãátku opustila ãistotu evan-
gelia? Tím, Ïe pfiijala pohanské zvyky,
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aby usnadnila pohanÛm pfiijmout kfies-
Èanství. Apo‰tol Pavel prohlásil uÏ ve
své dobû: „Ta nepravost jiÏ pÛsobí.“
(2 Te 2,7) Dokud Ïili apo‰tolové,zÛsta-
la církev pomûrnû ãistá. „Koncem dru-
hého století v‰ak vût‰ina sborÛ pfiijala
novou podobu.KdyÏ zemfieli stafií uãed-
níci, jejich potomci spolu s novû obrá-
cen˘mi ... pfiijali nové formy a zpÛso-
by.“ (Robert Robinson, Ecclesiastical
Researches, kap.6,odst.17, str. 51) Aby
získali nové ãleny, nevyÏadovali dodr-
Ïování vzne‰en˘ch kfiesÈansk˘ch zá-
sad. Následkem toho proudila do círk-
ve „pohanská krev a pfiiná‰ela s sebou
pohanské zvyky,názory a modly“(Gava-
zzi, Lectures, str. 278). S tím, jak si kfies-
Èanství získávalo pfiízeÀ a podporu svût-
sk˘ch vládcÛ, stalo se pfiijateln˘m pro
‰iroké vrstvy; mnozí se v‰ak stali kfies-
Èany jen navenek – „v podstatû zÛstali
pohany, a dále tajnû uctívali své bohy“
(TamtéÏ, str. 278).

Neopakuje se totéÏ témûfi v kaÏdé
církvi, která se naz˘vá protestantskou?
KdyÏ zemfieli zakladatelé prodchnutí
prav˘m duchem nápravy,nastoupila dal-
‰í generace a zaãala církev pfietváfiet.
Potomci reformátorÛ obvykle slepû lpí
na vûrouce otcÛ a odmítají uznat cokoli,
co jejich otcové nepfiijali,pfiitom se v‰ak
rozcházejí s jejich pfiíkladem pokory,
sebezapfiení a odmítání svûta.Tak „se vy-
trácí pÛvodní prostota“. Do církve pak
proniká záplava svûta a „pfiiná‰í s se-
bou svûtské zvyky, názory a modly“.

Je smutnou skuteãností, Ïe domnûlí
následovníci JeÏí‰e Krista dnes do znaã-
né míry usilují o pfiátelství se svûtem,
které je „nepfiátelstvím vÛãi Bohu“ ( Jk
4,4). Jak daleko se vût‰ina kfiesÈansk˘ch

církví vzdálila biblickému vzoru pokory,
sebezapfiení, prostoty a zboÏnosti. John
Wesley jednou o správném pouÏívání
penûz fiekl: „Nepl˘tvejte ani nejmen‰í
ãástí této hfiivny, jen abyste uspokojili
Ïádost oka zbyteãn˘m nebo drah˘m
obleãením nebo nepotfiebnou ozdo-
bou. Nepromrhejte prostfiedky na v˘-
zdobu sv˘ch domÛ zbyteãn˘m nebo
nákladn˘m nábytkem, drah˘mi obrazy,
malbami, zlacením... Nevynakládejte
peníze, abyste ukojili svou p˘chu a do-
sáhli obdivu a chvály od druh˘ch... Po-
kud se bude‰ oblékat do purpuru a jem-
ného prádla, kaÏd˘ den Ïít v pfiepychu
a zábavách, budou mnozí lidé jistû
chválit tvÛj vybran˘ vkus,tvou ‰tûdrost
a pohostinnost. Nekupuj si v‰ak jejich
potlesk tak draze,spokoj se radûji s poc-
tou, kterou dává BÛh.“ (Wesley, Dílo,
kázání 50,UÏívání penûz) Vmnoha cír-
kvích se v‰ak dnes taková nauãení ne-
berou váÏnû.

V‰eobecnû je dnes populární hlásit
se k nûjakému náboÏenství. Státníci, po-
litici, právníci, lékafii, obchodníci vstu-
pují do církví,aby získali spoleãenskou
váÏnost a dÛvûru, a tak podpofiili své
zájmy. KfiesÈansk˘m vyznáním se snaÏí
zakr˘t neãestné jednání. RÛzné nábo-
Ïenské organizace, podporované dary
tûchto vlivn˘ch lidí,dûlají v‰echno moÏ-
né, aby získaly popularitu a pfiíznivce.
Na hlavních ulicích budují nápadnû
vyzdobené kostely, náv‰tûvníci pfiichá-
zejí obleãeni v drahém módním oble-
ãení.Vyplácejí vysoké mzdy v˘fieãn˘m
kazatelÛm, ktefií se pak snaÏí lidi zau-
jmout a pobavit. Kázání se nesmí dot˘-
kat roz‰ífien˘ch hfiíchÛ, ale musí znít
u‰ím posluchaãÛ pfiíjemnû a chlácholivû.
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Hfií‰níci pak vstupují do církve, proto-
Ïe je to módní, a jejich hfiíchy kryje
plá‰tík zboÏnosti.

V pfiedním americkém ãasopise se
o souãasném postoji americk˘ch kfies-
ÈanÛ ke svûtu pí‰e: „Církev se nepozo-
rovanû podrobila duchu doby a pfii-
zpÛsobila bohosluÏebné formy moder-
ním poÏadavkÛm... VyuÏívá opravdu
v‰echny dostupné prostfiedky, aby se
náboÏenství stalo pfiitaÏliv˘m.“Newyor-
sk˘ ãasopis Independent pí‰e na adresu
metodismu: „Dûlící ãára mezi vûfiícími
a bezboÏn˘mi vybledla do jakéhosi po-
lostínu a horlivci na obou stranách se
snaÏí smazat v‰echny rozdíly mezi je-
jich zpÛsobem Ïivota a zábavy...Obliba
náboÏenství pfiispívá k tomu, Ïe pfiib˘-
vá lidí, ktefií chtûjí získat poÏehnání,
aniÏ by pfiijali nûjaké povinnosti.“

Howard Crosby prohlásil: „Je zne-
pokojující,Ïe Kristova církev tak nedo-
stateãnû plní zámûry svého Pána.Právû
tak jako se kdysi Îidé díky sv˘m pfiá-
telsk˘m svazkÛm s pohansk˘mi národy
vzdalovali ve sv˘ch srdcích od Boha,tak
i dnes Kristova církev pûstováním fa-
le‰ného pfiátelství s nevûfiícím svûtem
opou‰tí BoÏí smûrnice správného Ïivo-
ta a pfiijímá ‰kodlivé – i kdyÏ ãasto
zdánlivû správné – zvyky nekfiesÈanské
spoleãnosti. PouÏívá pfii tom argumen-
ty a dochází k názorÛm, které jsou cizí
BoÏímu zjevení a nesluãitelné s rÛstem
v milosti.“(Howard Crosby,The Healthy
Christian,An Appeal to the Church,str.
141.142)

V tomto pfiílivu svûtskosti a honby
za poÏitky se témûfi vytrácí sebezapfie-
ní a sebeobûtování pro vûc JeÏí‰e Kris-
ta. „Mnozí dne‰ní ãlenové na‰ich církví

byli v dûtství vychováni, aby pfiiná‰eli
obûti a pro Krista nûco vykonali.“I kdyÏ
má dnes „církev nedostatek prostfied-
kÛ, ... nesmí nikoho vyz˘vat, aby nûco
dal.To se údajnû nesmí! Je tfieba konat
burzy, v˘stavy, prodej staroÏitností ne-
bo spoleãenská setkání, prostû nûco,
aby se lidé bavili.“

Guvernér státu Wisconsin,Washburn,
ve svém novoroãním projevu z 9. led-
na 1873 fiekl: „Zfiejmû je tfieba vydat zá-
kon,kter˘ by umoÏnil uzavfiít ‰koly,kde
se vychovávají hazardní hráãi. Je to
prostû v‰ude. I církve (jistû nevûdom-
ky) nûkdy konají ìáblovo dílo,kdyÏ po-
fiádají dobroãinné koncerty, tomboly,
loterie, soutûÏe o ceny. Obvykle tím si-
ce sledují úãely náboÏenské nebo dob-
roãinné, nûkdy jsou za tím ale i cíle
ménû u‰lechtilé.To v‰echno jsou akce,
jejichÏ úãelem je získat peníze, aniÏ se
v‰ak za nû poskytují odpovídající hod-
noty.Nic není tak demoralizujícího,tak
jedovatého – zvlá‰tû pro mladé – jako
získávání penûz nebo majetku bez prá-
ce. Úctyhodní lidé, ktefií se angaÏují
v takov˘ch vlastnû hazardních podni-
cích, uklidÀují své svûdomí tím, Ïe zís-
kané peníze poslouÏí dobr˘m úãelÛm.
Nelze se pak divit, Ïe mládeÏ tak snad-
no propadá vzru‰ení, které pfiiná‰ejí
hazardní hry.“

Sklon pfiizpÛsobovat se svûtu je pa-
trn˘ ve v‰ech církvích. Robert Atkins
vykreslil v jednom svém kázání v Lon-
d˘nû ponur˘ obraz duchovního úpad-
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ku,kter˘ zavládl v Anglii:„Opravdu spra-
vedliví lidé se ztrácejí a nikdo si s tím
nedûlá starosti. Dne‰ní kfiesÈané – aÈ
patfií k jakékoli církvi – milují svût, pfii-
zpÛsobují se mu,usilují o osobní pohod-
lí a touÏí po úctû a váÏnosti. Pán je po-
volal, aby trpûli s Kristem, oni se v‰ak
zhroutí,sotva zaslechnou drobnou uráÏ-
ku...Odpadlictví,odpadlictví,odpadlic-
tví je vytesáno nad vchodem do kaÏdé-
ho kostela. Kdyby si to uvûdomovali,
kdyby to cítili, byla by je‰tû nadûje, ale
bûda,oni jen volají: Jsme bohatí,máme
v‰eho dost a nic nepotfiebujeme.“ (Ro-
bert Atkins, Second Advent Library,trak-
tát ã. 39)

VùROUâNÉ PROBLÉMY

Velk˘ hfiích, kter˘ Písmo vyt˘ká Baby-
lónu,spoãívá v tom,Ïe „opojil v‰echny
národy sv˘m smilstvem“(Zj 14,8).Opoj-
n˘ pohár nabízen˘ svûtu pfiedstavuje
fale‰né uãení, které církev pfiijala jako
dÛsledek svého nesprávného spojení
s mocn˘mi tohoto svûta. Pfiátelství se
svûtem znehodnocuje víru vûfiících a na
druhé stranû má zhoubn˘ vliv na svût,
protoÏe ‰ífií uãení, které odporuje jas-
n˘m v˘rokÛm Písma.

¤ím vzal lidem Bibli a vyÏadoval,aby
pfiijali jeho uãení. Úkolem reformace
bylo vrátit lidem BoÏí slovo.Pfiesto v‰ak
církve na‰í doby lidi uãí, aby svou víru
zakládali spí‰e na vyznání a na uãení své
církve neÏ na Písmu. Charles Beecher
o protestantsk˘ch církvích prohlásil:
„Dûsí se kaÏdého tvrd‰ího slova proti
své vûrouce,stejnû jako se svatí otcové
dûsili kaÏdého tvrd‰ího slova proti ros-
toucímu uctívání svat˘ch a muãední-

kÛ,které zavádûli...Protestantské evan-
gelické církve si do té míry svázaly na-
vzájem i kaÏdá sobû ruce, Ïe se u nich
nemÛÏe stát kazatelem nikdo,kdo kro-
mû Bible neuzná také jejich dal‰í kni-
hy...Myslím,Ïe není nijak zkreslené tvr-
zení, Ïe vyznání mají takovou moc, Ïe
to vede k zakazování Bible. Stejnû to dû-
lal i ¤ím, v tomto pfiípadû se to ov‰em
dûje rafinovanûji.“(Charles Beecher,ká-
zání „Bible je dostateãnou vûroukou“,
pfiednesené ve Fort Wayne, ve státû In-
diana, 22. února 1846).

V„opozici“vÛãi vûrn˘m vykladaãÛm
BoÏího slova stojí vzdûlanci a kazatelé,
ktefií tvrdí, Ïe rozumûjí Písmu a správ-
né uãení si dovolí oznaãit za kacífiství.
Tím ale brání tûm, kdo hledají pravdu.
Kdyby svût nebyl beznadûjnû „opil˘ ví-
nem Babylóna“, pravdy Bible by pfie-
svûdãily a pfiivedly k obrácení mnoho
lidí. KfiesÈanská vûrouka se v‰ak jeví
tak zmatená a rozporná,Ïe lidé nevûdí,
ãemu mají vlastnû vûfiit; netouÏí najít
Boha.A vinu na tom nese církev.

Poselství druhého andûla ze Zjevení
ãtrnácté kapitoly bylo poprvé kázáno
v létû roku 1844. Tehdy se nejvíce ho-
dilo na církve ve Spojen˘ch státech –
poselství o blíÏícím se soudu tam bylo
hlásáno velmi „hlasitû“a církve ho také
nejvíce odmítaly a zaÏily i prudk˘ úpa-
dek. Poselství druhého andûla se v‰ak
v roce 1844 nenaplnilo beze zbytku.
Mravní úpadek církví byl dÛsledkem
toho,Ïe odmítly adventní poselství;úpa-
dek v‰ak nebyl úpln˘.KdyÏ pak dále od-
mítaly jednotlivé pravdy potfiebné pro
tuto dobu,klesaly stále hloubûji a hlou-
bûji. Ani potom se v‰ak nedalo jedno-
znaãnû tvrdit, Ïe „padl Babylón, kter˘
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opojil v‰ecky národy sv˘m smilstvem“.
Je‰tû k tomu nesvedl v‰echny národy.
Snaha pfiizpÛsobit se svûtu a lhostejnost
k aktuálním pravdám pro na‰i dobu
i nadále pfietrvává a získává dal‰í pÛdu
v protestantsk˘ch církvích ve v‰ech
kfiesÈansk˘ch zemích.Tûchto církví se ta-
ké t˘ká obvinûní druhého andûla z kni-
hy Zjevení, i kdyÏ jejich odpadnutí je‰tû
nedosáhlo vrcholu.

Bible upozorÀuje na to, Ïe pfied pfií-
chodem Pána JeÏí‰e bude satan konat
„kdejak˘ mocn˘ ãin, klamná znamení
a zázraky a v‰emoÏnou nepravostí bude
svádût ty, kdo ... nepfiijali a nemilovali
pravdu, která by je zachránila. Proto je
BÛh vydá do moci klamu, aby uvûfiili
lÏi.“ (2 Te 2,9-11) Teprve aÏ nastane ta-
kov˘ stav a aÏ se kfiesÈanské církve plnû
spojí se „svûtem“, bude pád Babylóna
úpln˘. Církve k tomu spûjí, ale proroc-
tví z knihy Zjevení 14,8 se naplní tepr-
ve v budoucnosti.

PfiestoÏe církve, které jsou znázor-
nûny Babylónem,se nacházejí ve stavu
duchovní temnoty a odcizení od Boha,
Ïije v nich stále je‰tû vût‰ina prav˘ch
Kristov˘ch následovníkÛ.Mnozí z nich
je‰tû nesly‰eli zvlá‰tní pravdy pro tuto
dobu; a mnozí nejsou spokojeni se sv˘m

stavem a touÏí po hlub‰ím poznání.Mar-
nû hledají podobu JeÏí‰e Krista v círk-
vích, ke kter˘m patfií. Nakolik se tyto
církve uchylují od pravdy a pfiibliÏují se
svûtu, v té mífie se prohlubuje i rozdíl
mezi obûma skupinami, jehoÏ vyús-
tûním bude nakonec rozchod. Pfiijde
doba, kdy lidé, ktefií milují Boha nade
v‰echno, nebudou moci zÛstat pospo-
lu s lidmi, ktefií „budou mít radûji roz-
ko‰ neÏ Boha; budou se tváfiit jako
zboÏní, ale sv˘m jednáním to budou
popírat“ (2 Tm 3,4.5).

Osmnáctá kapitola Zjevení popisu-
je dobu, kdy po odmítnutí trojího va-
rovného poselství ze Zjevení 14,6-12
upadnou církve do stavu, jak jej pfied-
povûdûl druh˘ andûl, kdy BoÏí lid, kte-
r˘ stále je‰tû bude v Babylónu, bude
vyzván,aby se od tûchto církví oddûlil.
Bude to poslední poselství pro tento
svût a dosáhne svého cíle.AÏ lidé,ktefií
„neuvûfiili pravdû, ale nalezli zalíbení
v nepravosti“ (2 Te 2,12), budou po-
necháni vlivu klamÛ a uvûfií lÏi, pak
pravdu pfiijmou ti, jejichÏ srdce pro ni
budou otevfiena, a v‰echny BoÏí dûti,
které zÛstaly v Babylónu, uposlechnou
v˘zvu: „Vyjdi, lide mÛj, z toho mûsta.“
(Zj 18,4)



KdyÏ na jafie roku 1844 uplynulo první
urãené datum pro pfiíchod Pána JeÏí‰e,
vûfiící, ktefií na jeho pfiíchod ãekali, Ïili
po urãit˘ ãas v pochybnostech a nejis-
totû. I kdyÏ se ostatní lidé na nû dívali
jako na naprosto poraÏené a jejich zkla-
mání povaÏovali za dÛkaz,Ïe se Ïivili jen
iluzemi, oni sami nacházeli stál˘ zdroj
útûchy v BoÏím slovû.I nadále zkouma-
li Písmo,znovu provûfiovali dÛvody pro
svou víru a peãlivû studovali proroctví,
aby získali dal‰í poznání.Zdálo se jim,Ïe
Bible jasnû a jednoznaãnû potvrzuje je-
jich stanovisko.Znamení neomylnû po-
ukazovala na blíÏící se KristÛv pfiíchod.
Mimofiádné BoÏí poÏehnání, které se
projevilo obrácením hfií‰níkÛ a oÏive-
ním duchovního Ïivota mezi kfiesÈany,
svûdãilo o nebeském pÛvodu posel-
ství. I kdyÏ si vûfiící nedokázali toto
zklamání vysvûtlit, cítili, Ïe je v minu-
losti vedl BÛh.

Proroctví, o nichÏ se domnívali, Ïe
se vztahují k druhému pfiíchodu JeÏí‰e
Krista, obsahovala také nauãení, která
zvlá‰tním zpÛsobem promlouvala do
jejich nejistoty a pochybností a povzbu-
zovala je, aby ãekali s trpûlivostí a ví-

rou, dokud v prav˘ ãas nepochopí to,
ãemu nyní nerozumûli.

Mezi taková proroctví patfiil také v˘-
rok proroka Abakuka 2,1-4: „Postavím
se na své stráÏné stanovi‰tû, budu stát
na hlásce a vyhlíÏet, abych seznal, co
ke mnû promluví a jakou odpovûì do-
stanu na svoji stíÏnost. Hospodin mi
odpovûdûl, fiekl: Zapi‰ to vidûní, zazna-
menej je na tabulky, aby si je ãtenáfi
mohl snadno pfieãíst.Vidûní uÏ ukazu-
je k urãitému ãasu,mífií neomylnû k cí-
li; prodlévá-li, vyãkej, neboÈ pfiijde zcela
jistû, zadrÏet se nedá.Pozor na opováÏ-
livce; není v nûm du‰e pfiímá. Spraved-
liv˘ bude Ïít pro svou vûrnost.“

JiÏ v roce 1842 – na základû v˘zvy
proroctví „Zapi‰ to vidûní, zaznamenej
je na tabulky, aby si je ãtenáfi mohl
snadno pfieãíst“ – dostal Charles Fitch
nápad sestavit „mapu prorock˘ch sym-
bolÛ“podle knih Daniel a Zjevení.Uve-
fiejnûní této tabulky tiskem pokládali
mnozí za splnûní pfiíkazu daného Aba-
kukem.Nikdo si v‰ak tehdy nev‰iml,Ïe
citované proroctví otevfienû hovofií
o odkladu splnûní prorocké pfiedpovû-
di. Po zklamání dostala tato ãást Písma
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pro vûfiící velk˘ v˘znam:„Vidûní uÏ uka-
zuje k urãitému ãasu, mífií neomylnû
k cíli; prodlévá-li, vyãkej, neboÈ pfiijde
zcela jistû, zadrÏet se nedá... Spraved-
liv˘ bude Ïít pro svou vûrnost.“

Zdrojem síly a útûchy se vûfiícím sta-
la také staÈ z knihy proroka Ezechiela:
„I stalo se ke mnû slovo Hospodinovo:
Lidsk˘ synu, copak to máte za pofieka-
dlo o izraelské zemi: ‘Dny ubûhnou
a kaÏdé vidûní selÏe’? Proto jim fiekni:
Toto praví Panovník Hospodin: ...
Blízko jsou dny, kdy se splní v‰echna
vidûní...KdyÏ já Hospodin promluvím,
mluvím slovo,které se splní bez odkla-
du.“ „Izraelsk˘ dÛm fiíká: Vidûní, které
on vidí,se splní za mnoho dnÛ; on pro-
rokuje pro vzdálené ãasy. Proto jim
fiekni: Toto praví Panovník Hospodin:
UÏ nebude odloÏeno Ïádné mé slovo.
Promluvím slovo a ono se splní.“ (Ez
12,21-25.27.28)

Lidé oãekávající pfiíchod Pána JeÏí‰e
se radovali z tûchto slov a vûfiili,Ïe Pán,
jenÏ zná konec od poãátku, vidûl do
budoucích staletí,vidûl jejich zklamání
a nechal jim napsat slova povzbuzení
a nadûje.Bez takov˘ch ãástí Písma,kte-
ré je vyz˘valy, aby trpûlivû ãekali a ne-
pfiestali vûfiit v BoÏí slovo,by zfiejmû je-
jich víra v tûÏké zkou‰ce selhala.

PODOBENSTVÍ
O DESETI DRUÎIâKÁCH

Také podobenství o deseti druÏiãkách
z Matou‰e 25. kapitoly ilustruje zku‰e-
nost adventistÛ. V 24. kapitole Matou-
‰ova evangelia v odpovûdi na otázku
uãedníkÛ, kdy nastane zniãení Jeruza-
léma a jaká znamení tomu budou pfied-

cházet, pfiedpovûdûl JeÏí‰ nûkteré z nej-
dÛleÏitûj‰ích událostí v dûjinách svûta
a církve, které se mûly odehrát v dobû
mezi jeho prvním a druh˘m pfiíchodem:
Zniãení Jeruzaléma, velké zatmûní
slunce i mûsíce a padání hvûzd.Potom
vyprávûl o pfiíchodu svého království
formou podobenství o dvou sluÏební-
cích, ktefií oãekávají pfiíchod svého Pá-
na. Následující 25. kapitola pak zaãíná
slovy:„Tehdy bude království nebeské,
jako kdyÏ deset druÏiãek vzalo lampy
a vy‰lo naproti Ïenichovi. Pût z nich
bylo po‰etil˘ch a pût rozumn˘ch.Po‰e-
tilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou
olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej
v nádobkách. KdyÏ Ïenich nepfiichá-
zel, na v‰echny pfii‰la ospalost a usnu-
ly. Uprostfied noci se rozlehl kfiik: Îe-
nich je tu, jdûte mu naproti!“

Pfiíchod JeÏí‰e Krista,kter˘ podle je-
jich pochopení ohla‰ovalo poselství
prvního andûla z knihy Zjevení, chápa-
li jako pfiíchod Ïenicha z tohoto podo-
benství. Velké náboÏenské probuzení
provázející zvûstování brzkého pfiícho-
du JeÏí‰e Krista chápali jako dobu,kdy
podle podobenství deset druÏiãek vy-
‰lo naproti Ïenichovi. Toto podoben-
ství – stejnû jako 24. kapitola Matou‰o-
va evangelia – pfiedstavuje dvû rÛzné
skupiny lidí.V‰echny druÏiãky si vzaly
lampy, to znamená Bibli, a s jejím svût-
lem vy‰ly naproti Ïenichovi. Zatímco
„po‰etilé vzaly lampy,ale nevzaly si s se-
bou olej, rozumné si vzaly s lampami
i olej v nádobkách“.Druhá skupina tedy
pfiijala BoÏí milost, obãerstvující, osvû-
cující moc Ducha svatého, která z Bib-
le dûlá svûtlo pro na‰e nohy a osvûcu-
je na‰i stezku. Bibli studovali s úctou
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k Bohu,snaÏili se poznat pravdu,a upfiím-
nû usilovali o ãistotu srdce a Ïivota. Ti-
to lidé proÏili osobní zku‰enost. Jejich
víru v Boha a jeho slovo nemohlo zlo-
mit Ïádné zklamání ani odklady. Lidé
znázorÀující první skupinu druÏiãek –
jeÏ „vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou
olej“ – jednali z chvilkového popudu.
Varovné poselství v nich vyvolalo
strach, byli závislí na vífie sv˘ch bratrÛ
a spokojili se s blikav˘m svûtlem do-
br˘ch pocitÛ, aniÏ dobfie porozumûli
pravdû nebo pÛsobení BoÏí milosti na
lidská srdce.Vy‰li Pánu naproti v nadû-
ji, Ïe za to budou okamÏitû odmûnûni.
Ani v nejmen‰ím v‰ak nebyli pfiiprave-
ni na odklad nebo na zklamání. KdyÏ
pfii‰ly zkou‰ky,zakolísali ve vífie a jejich
svûtlo pohaslo.

„KdyÏ Ïenich nepfiicházel,na v‰ech-
ny pfii‰la ospalost a usnuly.“To,Ïe Ïenich
dlouho ne‰el, znázorÀuje, Ïe doba, kdy
oãekávali Pána, uplynula. Vûfiící proÏí-
vali zklamání a mûli pocit, Ïe se Pán
opozdil. V této dobû nejistoty ochabl
zájem povrchních a malovûrn˘ch lidí,
pfiestali se snaÏit. Naopak lidé, jejichÏ
víra vycházela z osobního poznání Bib-
le, stáli na skále, kterou nemohla strh-
nout vlna zklamání. „Na v‰echny pfii‰la
ospalost a usnuly.“Mezi druÏiãkami prv-
ní skupiny zavládla lhostejnost, druhá
skupina ãekala, aÏ se jim vûc vyjasní.
Vnoci zkou‰ky se v‰ak zdálo,Ïe i ty dru-
hé do urãité míry ztratily horlivost a od-
danost. Malovûrní a povrchní lidé se
nyní uÏ nemohli opírat o víru sv˘ch
spoluvûfiících; kaÏd˘ se musel postavit
na vlastní nohy.

Tehdy se objevily i projevy fanatis-
mu. Nûktefií z tûch, kdo se vydávali za

nad‰ené stoupence poselství, zavrhli
BoÏí slovo jako jedinou neomylnou au-
toritu. Tvrdili, Ïe je vede Duch svat˘,
ale pfiitom se fiídili sv˘mi pocity,dojmy
a pfiedstavami. Nûktefií z nich projevo-
vali slepou, fanatickou horlivost a od-
suzovali v‰echny, kdo s nimi nesouhla-
sili.Vût‰ina adventistÛ jejich blouznivé
nápady a jednání nepfiijala.Dûlali prav-
dû ‰patnou povûst.

ÚKLADY NEP¤ÍTELE

Satan se tímto zpÛsobem snaÏil niãit
BoÏí dílo. Adventní hnutí vyburcovalo
mnoho lidí a pfiivedlo k obrácení tisíce
hfií‰níkÛ. Vûrní lidé hlásali poselství,
i kdyÏ Pán nepfii‰el tehdy, kdy jej oãe-
kávali.Vládce zla ztrácel poddané.Aby
BoÏí dílo zdiskreditoval, snaÏil se nû-
které vûfiící svést k extrémÛm. Jeho
pomocníci pak vyuÏili kaÏd˘ omyl,kaÏ-
d˘ chybn˘ krok, kaÏd˘ nesprávn˘ ãin
a pfiehnanû ho zv˘raznili, aby lidem
zo‰klivili adventisty i jejich víru. Satan
mnohé svedl k tomu, Ïe ústy sice vy-
znávali víru v druh˘ JeÏí‰Ûv pfiíchod,
ve skuteãnosti v‰ak právû on ovládal
jejich srdce a tûÏil z toho,Ïe se mu dafii-
lo soustfiedit na tyto lidi pozornost jako
na pfiedstavitele v‰ech vûfiících.

Satan je „Ïalobce sv˘ch bratfií“– svá-
dí lidi k tomu,aby sledovali chyby a ne-
dostatky BoÏího lidu,aby o nich hovofii-
li a aby pfiehlíÏeli v‰echny jejich dobré
ãiny. Satan vyvíjí aktivitu vÏdy,kdyÏ BÛh
usiluje o záchranu lidí.KdyÏ BoÏí syno-
vé pfiedstupují pfied Pána,pfiichází s ni-
mi i satan. Do kaÏdého probuzenec-
kého hnutí pfiivádí lidi neposvûcené-
ho srdce a nevyrovnané mysli; ti pak
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pfiijmou nûkteré body pravdy a získají
si místo mezi vûfiícími a satan mÛÏe je-
jich prostfiednictvím ‰ífiit uãení, které
oklame nerozváÏné. Nikdo se nestane
dobr˘m kfiesÈanem tím, Ïe se zdrÏuje
ve spoleãnosti BoÏího lidu,v BoÏím do-
mû nebo dokonce u stolu Pánû. Satan
se ãasto úãastní i nejslavnostnûj‰ích pfií-
leÏitostí v podobû lidí,které mÛÏe pou-
Ïít jako své vyslance.

Vládce zla bojuje o kaÏdou píì úze-
mí, na kterém BoÏí lid pokroãí na své
cestû k BoÏímu království.V cel˘ch dû-
jinách kfiesÈanské církve nenajdeme je-
dinou reformaci, která by se nepot˘ka-
la s váÏn˘mi pfiekáÏkami.Tak tomu bylo
i v dobû apo‰tola Pavla.Kdekoli zaloÏil
sbor, na‰lo se v nûm nûkolik lidí, ktefií
zdánlivû pfiijali víru, vná‰eli v‰ak do
sboru bludné uãení,které – kdyby je li-
dé pfiijali – by nakonec vytlaãilo lásku
k pravdû.Luthera velmi trápilo a znepo-
kojovalo jednání fanatikÛ, ktefií tvrdili,
Ïe BÛh mluví pfiímo jejich prostfiednic-
tvím, a své vlastní my‰lenky a názory
kladli nad uãení Písma.Mnozí lidé,kte-
r˘m scházela víra i zku‰enost, si zato
dostateãnû zakládali sami na sobû, rádi
poslouchali a vyprávûli nûco nového,
byli okouzleni tvrzeními nov˘ch uãite-
lÛ.Pfiidali se k satanov˘m pomahaãÛm,
aby mafiili to, co Luther na základû
BoÏího povûfiení vybudoval.Bratfii Wes-
leyové a dal‰í,ktefií sv˘m vlivem a vírou
pfiinesli svûtu poÏehnání, na kaÏdém
kroku naráÏeli na nástrahy satana, kte-
r˘ vhánûl pfiepjaté, nevyrovnané a ne-
posvûcené lidi do nejrÛznûj‰ích forem
fanatismu.

William Miller nepfiál vlivÛm, které
vedly k fanatismu. Prohla‰oval, podob-

nû jako Luther,Ïe „kaÏd˘ duch“má b˘t
provûfien BoÏím slovem. „Satan dnes
ovládá my‰lení mnoha lidí. Jak pozná-
me, kter˘ duch je ovládá? Bible odpo-
vídá: ‘Po jejich ovoci je poznáte...’ (Mt
7,16), ‘neboÈ mnoho fale‰n˘ch proro-
kÛ vy‰lo do svûta’(1 J 4,1) a my je máme
zkou‰et. Duch, kter˘ nás nevede, aby-
chom v tomto svûtû Ïili skromnû, spra-
vedlivû a zboÏnû, není KristÛv Duch.
Jsem stále víc a více pfiesvûdãen o tom,
Ïe v tûchto divok˘ch hnutích má své
prsty satan... Mnozí mezi námi pfiedstí-
rají úplné posvûcení, fiídí se v‰ak lid-
sk˘mi tradicemi a zdá se,Ïe vûdí o prav-
dû právû tak málo jako jiní, ktefií nic
nepfiedstírají.“ (Bliss, Pamûti Williama
Millera, str. 236.237) „Duch bludu nás
odvádí od pravdy,ale Duch BoÏí nás uvá-
dí do pravdy; pfiesto fiíkáte, Ïe ãlovûk
mÛÏe b˘t v bludu, a pfiitom si myslet,
Ïe je v pravdû. Jak to fie‰it? Odpovídá-
me: BoÏí Duch a BoÏí slovo se shodují.
JestliÏe ãlovûk posuzuje sám sebe Bo-
Ïím slovem a neshledá rozpor, mÛÏe
vûfiit, Ïe má pravdu. JestliÏe v‰ak zjistí,
Ïe duch, kter˘ ho vede, se plnû nesho-
duje se smyslem BoÏího zákona nebo
celého BoÏího slova,aÈ jedná velmi opa-
trnû,aby neuvízl v satanovû léãce.“(The
Advent Herald and Signs of the Times
Reporter, roã. 8, ã. 23 z 15. ledna 1845)
„Více dÛkazÛ o vnitfiní zboÏnosti spat-
fiuji v slzách,které kanou z oãí,ve zvlh-
lé tváfii,ve slovû proneseném tlumen˘m
hlasem, neÏ v celém hluku, kter˘ zní
v kfiesÈanstvu.“ (Bliss, str. 282)

Vdobû reformace pfiipisovali nepfiá-
telé reformace vinu za v‰echny projevy
fanatismu lidem, ktefií proti fanatismu
nejvíce bojovali. Podobnû jednali od-
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pÛrci adventního hnutí. Nespokojili se
jen s ‰ífiením zkreslen˘ch a nadsazen˘ch
informací o bludech extrémistÛ a fana-
tikÛ,ale roz‰ifiovali také pomluvy,které
se ani v nejmen‰ím nezakládaly na prav-
dû.Tito lidé byli vedeni pfiedsudky a ne-
návistí.Zvûst o blízkém pfiíchodu JeÏí‰e
Krista je vyru‰ila z jejich klidu.Obávali
se, Ïe by to mohla b˘t pravda. Doufali
v‰ak,Ïe tomu tak není,a to byla pfiíãina
jejich nepfiátelského postoje vÛãi ad-
ventistÛm a jejich vífie.

Skuteãnost, Ïe mezi adventisty pro-
niklo nûkolik fanatikÛ,je právû tak málo
dÛvodem k tvrzení, Ïe toto hnutí není
od Boha, jako nebyla pfiítomnost fana-
tikÛ a podvodníkÛ v církvi v dobû apo‰-
tola Pavla nebo Luthera dÛkazem,Ïe je-
jich dílo je odsouzeníhodné. Staãí, aby
se BoÏí lid probudil ze spánku,zaãal ãi-
nit pokání a usiloval o obnovu; staãí,aby
zaãal studovat BoÏí slovo a poznal tak
pravdu, která je v JeÏí‰i Kristu, a plnû
se odevzdal Bohu.Pak se okamÏitû uká-
Ïe,Ïe také satan je stále aktivní a je stá-
le na stráÏi. Svou moc dá potom najevo
v‰emoÏn˘m klamem a pfiivolá si na po-
moc v‰echny padlé andûly.

Zdrojem fanatismu a rozkolu neby-
lo poselství o druhém pfiíchodu JeÏí‰e
Krista. K tûmto projevÛm do‰lo v létû
1844, kdy adventisté znejistûli a zapo-
chybovali, zda zastávají správné stano-
visko.Hlásání poselství prvního andûla
a „pÛlnoãního volání“vedlo pfiímo k po-
tlaãení fanatismu a rozbrojÛ.Lidé,ktefií
se zapojili do tohoto hnutí,byli jednot-
ní, jejich srdce naplÀovala vzájemná
láska a láska ke Kristu, jehoÏ pfiíchod
oãekávali. Tato jediná víra, tato blaho-
slavená nadûje jim pomohla vymanit

se z dosahu v‰ech lidsk˘ch vlivÛ a chrá-
nila je pfied satanov˘mi útoky.

LÉTO 1844 – ÎENICH P¤ICHÁZÍ!

„KdyÏ Ïenich nepfiicházel, na v‰echny
pfii‰la ospalost a usnuly. Uprostfied no-
ci se rozlehl kfiik: Îenich je tu, jdûte
mu naproti! V‰echny druÏiãky procitly
a dávaly do pofiádku své lampy.“ (Mt
25,5-7) V létû roku 1844 – tedy v dobû
mezi datem,kdy mûlo podle pÛvodních
v˘poãtÛ skonãit období 2300 proroc-
k˘ch dnÛ,a podzimem téhoÏ roku,kte-
r˘ byl pozdûji pokládán za dobu konce
– hlásali poselství vyjádfiené slovy Pís-
ma: „Îenich pfiichází!“

Toto hnutí vyvolalo zji‰tûní, Ïe Arta-
xerxÛv v˘nos o obnovû Jeruzaléma,kte-
r˘ je v˘chozím bodem k v˘poãtu ob-
dobí 2300 prorock˘ch dnÛ,zaãal platit
od podzimu roku 457 pfi.Kr.a nikoli od
poãátku toho roku,jak se pfiedtím vûfii-
lo.Zaãneme-li poãítat od podzimu roku
457 pfi. Kr., skonãí období 2300 rokÛ
na podzim roku 1844 (viz Dodatky).

Také symbolika starozákonní chrá-
mové bohosluÏby naznaãuje,Ïe událost
znázornûná „oãi‰tûním svatynû“ by se
mûla odehrát na podzim.To se velmi zfie-
telnû ukázalo, kdyÏ zaãali provûfiovat
splnûní pfiedobrazÛ a symbolÛ první-
ho pfiíchodu JeÏí‰e Krista.

Zabití velikonoãního beránka bylo
symbolem Kristovy smrti.Apo‰tol Pavel
napsal: „Byl obûtován ná‰ velikonoãní
beránek, Kristus.“ (1 K 5,7) Snopek pr-
votin,kter˘ byl v dobû velikonoc obrá-
cen pfied Pánem,byl symbolem JeÏí‰o-
va zmrtv˘chvstání. KdyÏ apo‰tol Pavel
mluví o zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista
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a celého BoÏího lidu, pí‰e: „První vstal
Kristus, potom pfii Kristovû pfiíchodu
vstanou ti, kdo jsou jeho.“ (1 K 15,23)
Jako tento první snop, poÏat˘ pfied
vlastní sklizní,byl Kristus prvotinou oné
nesmrtelné skliznû vykoupen˘ch, kte-
rá bude pfii budoucím zmrtv˘chvstání
shromáÏdûna do BoÏí s˘pky.

Tyto pfiedobrazy se splnily,a to nejen
tím, Ïe do‰lo k vlastní události, kterou
symbolicky znázorÀovaly,ale splnily se
také v pfiíslu‰ném ãase.âtrnáctého dne
prvního mûsíce Ïidovského kalendáfie,
tedy v den,kdy byl po dlouh˘ch patnáct
staletí zabíjen velikonoãní beránek, je-
dl Pán JeÏí‰ se sv˘mi uãedníky veliko-
noãního beránka a ustanovil obfiad,kte-
r˘ má b˘t památkou jeho vlastní smrti
jako „BoÏího Beránka,kter˘ snímá hfiích
svûta“( J1,29).TéÏe noci byl zajat a po-
té ukfiiÏován.A jako naplnûní symbolu
snopu obráceného pfied Hospodinem
byl ná‰ Pán tfietího dne vzkfií‰en z mrt-
v˘ch – jako „první z tûch,kdo zesnuli“,
vzor v‰ech vzkfií‰en˘ch spravedliv˘ch,
jejichÏ „tûlo poníÏenosti“ promûní
„v podobu tûla své slávy“(1K15,20;Fp
3,21).

Podobnû se musí splnit pfiedobrazy,
které ukazovaly na jeho druh˘ pfiíchod,
a to v dobû,kterou naznaãuje symbolic-
ká starozákonní bohosluÏba.VmojÏí‰ov-
ském fiádu se oãi‰tûní svatynû neboli
velk˘ Den smífiení konal podle Ïidov-
ského kalendáfie desátého dne sedmého
mûsíce (Lv 16,29-34). Tehdy veleknûz,
kdyÏ vykonal smífiení za cel˘ Izrael,
a oãistil tak svatostánek od hfiíchu,vy‰el
a poÏehnal lidu. Domnívali se, Ïe po-
dobnû se zjeví JeÏí‰ Kristus, ná‰ Vele-
knûz, aby oãistil zemi od zkázy zpÛso-

bené hfiíchy a hfií‰níky, a obdafií svÛj
ãekající lid nesmrtelností. Desát˘ den
sedmého mûsíce – Den smífiení, dobu
oãi‰tûní svatynû –, kter˘ v roce 1844
pfiipadl na 22. fiíjen, zaãali proto pova-
Ïovat za datum pfiíchodu JeÏí‰e Krista.
Tento závûr byl v souladu s v˘‰e zmí-
nûn˘m zji‰tûním, Ïe období 2300 dní
skonãí na podzim, a pÛsobil tudíÏ veli-
ce pfiesvûdãivû.

Vpodobenství uvedeném v 25.kapi-
tole Matou‰ova evangelia následuje pfií-
chod Ïenicha po dobû ãekání a spán-
ku. To jen doplÀovalo právû uvedené
dÛkazy jak z proroctví, tak i ze starozá-
konních pfiedobrazÛ.Toto v‰e v˘znam-
nû umocnilo pfiesvûdãení tisícÛ vûfií-
cích, ktefií hlásali „pÛlnoãní volání“.

CHARAKTERISTIKA HNUTÍ
Z ROKU 1844

Toto hnutí se pfiehnalo zemí jako pfiíli-
vová vlna.·ífiilo se od mûsta k mûstu,od
vesnice k vesnici, i na samoty, aÏ plnû
vyburcovalo ãekající lid. Sv˘m posel-
stvím niãilo fanatismus, jako vycházejí-
cí slunce rozpou‰tí ranní jinovatku.
Mizely pochybnosti a nejistota – srdce
vûfiících naplnila nadûje a odvaha.Hnu-
tí se zbavilo v‰ech extrémÛ, které se
projevují v‰ude tam,kde se lidské vzru-
‰ení nenechá ovládat BoÏím slovem
a BoÏím Duchem. Podobalo se onûm
obdobím pokory a návratu k Pánu,kte-
rá proÏíval star˘ Izrael,kdyÏ jej BÛh ká-
ral ústy sv˘ch prorokÛ. Neslo charak-
teristické rysy, jimiÏ se BoÏí dílo vyzna-
ãuje ve v‰ech dobách. Neprojevovalo
se v nûm extatické nad‰ení, ale spí‰e
opravdové zpytování srdce,vyznání hfií-
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chÛ a odmítnutí „svûta“.Lidé chtûli b˘t
pfiipraveni na setkání s Pánem, vytrva-
le se modlili a bezv˘hradnû se odevz-
dali Bohu.

Miller o tomto hnutí napsal: „Ne-
projevuje se v nûm velká radost, ta ja-
ko by se odkládala pro budoucnost,
kdy bude nebe a zemû spolu jásat v ne-
v˘slovné radosti a v dokonalé slávû.
Také se zde nekfiiãí – ãeká se spí‰e na
volání z nebe. Ani zpûváci nezpívají –
i oni ãekají, aÏ se budou moci pfiipojit
k andûlsk˘m sborÛm...Nedochází k ci-
tov˘m rozporÛm, v‰ichni jsou jedno-
ho srdce a jedné mysli.“ (Bliss, str.
270.271)

Jin˘ úãastník hnutí podal toto svû-
dectví: „V‰eobecnû vyvolalo hnutí dÛ-
kladné zpytování srdcí a pokoru pfied
Bohem;lidé pfiestali milovat vûci tohoto
svûta,vyznávali své hfiíchy a opravdovû
prosili o milost a odpu‰tûní;utichly spo-
ry a nepfiátelství.Podobnou hloubku po-
kory a oddanosti jsme nikdy pfiedtím
nezaÏili; jak BÛh pfiedpovûdûl prostfied-
nictvím proroka Joela:aÏ se pfiiblíÏí vel-
k˘ den HospodinÛv, lidé roztrhnou svá
srdce, a ne ‰aty,obrátí se k Bohu s pos-
tem,pláãem a nafiíkáním. Jak BÛh slíbil
prostfiednictvím proroka Zachariá‰e,
vylil na svÛj lid Ducha milosti a proseb
o smilování; a oni vzhlíÏeli k tomu,kte-
rého probodli, a nafiíkali ...; a lidé,ktefií
oãekávali Pána, se pfied ním pokofiova-
li.“ (Bliss, v ãasopise Advent Shield and
Review, leden 1845)

Ani jedno náboÏenské hnutí od doby
apo‰tolÛ nebylo v takové mífie opro‰tû-
no od lidsk˘ch nedokonalostí a satano-
v˘ch nástrah jako hnutí z podzimu ro-
ku 1844. Je‰tû po mnoha letech cítili

v‰ichni, kdo se ho úãastnili a kdo stáli
plnû na stranû pravdy, blahodárn˘ vliv
tohoto díla, a mohli svûdãit, Ïe pochá-
zelo od Boha.

Na v˘zvu „Îenich je tu, jdûte mu na-
proti“ãekající „procitli,dávali do pofiád-
ku své lampy“ a s nevídan˘m zájmem
a úsilím znovu zkoumali BoÏí slovo.BÛh
poslal andûly, aby vyburcovali zklama-
né a pfiipravili je pro pfiijetí poselství.
Hnutí nestálo na moudrosti a uãenosti
lidí, ale na BoÏí moci. Jako první neza-
slechli a neuposlechli v˘zvu lidé nejuãe-
nûj‰í a nejnadanûj‰í,ale ti nejskromnûj-
‰í a nejvíce odevzdaní Bohu. Farmáfii
nechali zrající obilí na polích,fiemeslní-
ci odloÏili své nástroje a s Ïalem i rados-
tí se vydali ‰ífiit poselství.Dfiívûj‰í vedou-
cí hnutí se pfiipojili aÏ jako poslední.Cír-
kve v‰eobecnû uzavfiely své dvefie pfied
adventním poselstvím, a mnozí z tûch,
kdo je pfiijali, ze sv˘ch církví ode‰li.Bo-
Ïí prozfietelnost spojila ãinnost tohoto
hnutí s poselstvím druhého andûla a do-
dala mu tak zvlá‰tní sílu.

Poselství „Îenich je tu!“ nebylo ani
tolik záleÏitostí dÛkazÛ, i kdyÏ dÛkazy
z Písma jsou jasné a pfiesvûdãující.
Provázela je síla, která si lidi dokázala
podmanit. Nevyvstaly Ïádné pochyb-
nosti ani otázky.Podobnû jako tenkrát,
kdyÏ Kristus vjíÏdûl vítûzoslavnû do
Jeruzaléma: kdyÏ se lidé, ktefií pfii‰li ze
v‰ech ãástí zemû k oslavû svátkÛ na
Olivové hofie, pfiipojili k zástupÛm do-
provázejícím Pána JeÏí‰e, zapÛsobilo
na nû v‰eobecné nad‰ení a oni se pfii-
dali k volání: „PoÏehnan˘,kter˘ pfiichá-
zí ve jménu Hospodinovû!“ (Mt 21,9)
Stejnû tak nevûfiící,ktefií se tfieba jen ze
zvûdavosti nebo z legrace zúãastnili
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shromáÏdûní adventistÛ, pocítili pfie-
svûdãující sílu provázející poselství „Îe-
nich je tu!“

Tehdy ‰lo o proÏitek víry, která pfii-
ná‰í vysly‰ení modliteb – o víru, která
„upírá mysl k odplatû“ (Îd 11,26). Jako
dé‰È na vyprahlou zemi, tak sestupoval
Duch milosti na ty, kdo ho opravdovû
hledali. Lidé, ktefií oãekávali, Ïe se brzy
postaví pfied svého Vykupitele, poci-
Èovali nev˘slovnou radost. PromûÀu-
jící, podmaÀující moc Ducha svatého
si dokázala získat nejedno lidské srdce
a oddaní vûfiící tak zakusili velké BoÏí
poÏehnání.

Lidé, ktefií pfiijali poselství, vyhlíÏeli
chvíli oãekávaného setkání s Pánem se
zaujetím a váÏností. KaÏdé ráno cítili,
Ïe je jejich první povinností ujistit se,
Ïe je BÛh pfiijímá.Ve sv˘ch srdcích by-
li spolu úzce spojeni, hodnû se modlili
– spolu i jeden za druhého. âasto se
scházeli na odlehl˘ch místech,aby roz-
mlouvali s Bohem; z polí i lesÛ se nesly
prosby smûfiující k nebesÛm. Uji‰tûní,
Ïe je Spasitel pfiijímá, potfiebovali více
neÏ kaÏdodenní potravu. KdyÏ jejich
mysl zahalil mrak pochybností, nedo-
pfiáli si klidu, dokud se nerozplynul.
Jakmile mûli jistotu odpu‰tûní, o to ví-
ce zatouÏili stát jiÏ pfied Pánem, které-
ho tolik milovali.

NOVÉ ZKLAMÁNÍ

Znovu v‰ak mûli proÏít zklamání.âas
ãekání pominul, a JeÏí‰ nepfii‰el. S tak
pevnou vírou ãekali na jeho pfiíchod –
a nyní proÏili podobnou zku‰enost ja-
ko Marie,kdyÏ pfii‰la k hrobu Spasitele
a na‰la jej prázdn˘. Tehdy zvolala: „Od-

nesli mého Pána a nevím, kam ho po-
loÏili.“ ( J 20,13)

Pocit posvátné úcty, strach, Ïe po-
selství by mohlo b˘t pravdivé, zpÛso-
bil, Ïe se nevûfiící po nûjakou dobu dr-
Ïeli zpátky. Dokonce i poté, kdy doba
ãekání jiÏ minula, jejich odstup pfietr-
vával – zpoãátku se neodváÏili posmí-
vat zklaman˘m.KdyÏ se v‰ak po urãit˘
ãas neobjevily pfiíznaky BoÏího hnûvu,
jejich strach se rozplynul a oni znovu
vyrukovali se sv˘mi po‰klebky. Mnozí
z tûch, kdo vûfiili v brzk˘ JeÏí‰Ûv pfií-
chod, se nyní zfiekli své víry. Ti, ktefií
pfiekypovali jistotou,by se zase se svou
ranûnou p˘chou nejradûji schovali
pfied svûtem. Stejnû jako Joná‰ si stû-
Ïovali na Boha a v této chvíli by radûji
volili smrt neÏ Ïivot.Lidé,ktefií svou ví-
ru zakládali na názoru druh˘ch,a niko-
li na BoÏím slovu, nyní opût ochotnû
mûnili své názory.Posmûvaãi získali na
svou stranu slabé a zbabûlé, v‰ichni se
pak shodli, Ïe není tfieba se ãehokoli
obávat a není ani co oãekávat. Doba
minula, Pán nepfii‰el a svût pÛjde dál
svou cestou po tisíce let.

Opravdoví, upfiímní vûfiící se vzdali
v‰eho pro Krista a proÏívali jeho blíz-
kost jako nikdy dfiíve. Vûfiili, Ïe svûtu
pfiedali poslední varování.ProtoÏe oãe-
kávali, Ïe brzy budou Ïít v pfiítomnosti
svého nebeského Pána a jeho andûlÛ,
pfieru‰ili do znaãné míry styk se v‰emi,
kdo poselství nepfiijali. TouÏebnû se
modlili: „Pfiijì, Pane JeÏí‰i, pfiijì brzy!“
JeÏí‰ v‰ak nepfii‰el. Vzít nyní na sebe
znovu bfiemeno Ïivotních starostí a tûÏ-
kostí, a k tomu je‰tû sná‰et naráÏky
a posmûch nevûfiících, to pro nû bylo
stra‰nou zkou‰kou víry a trpûlivosti.
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Jejich zklamání v‰ak nebylo tak velké
jako zklamání uãedníkÛ v dobû prvního
pfiíchodu JeÏí‰e Krista.KdyÏ JeÏí‰ vjíÏdûl
vítûzoslavnû do Jeruzaléma, jeho násle-
dovníci vûfiili, Ïe se chystá nastoupit na
DavidÛv trÛn a Ïe osvobodí Izrael od utla-
ãovatelÛ. S velk˘mi nadûjemi a s radost-
n˘m oãekáváním se navzájem pfiedhánû-
li v prokazování úcty svému Králi.Mnozí
pfied nûj kladli své plá‰tû a koberce,ce-
stu mu vystlali palmov˘mi ratolestmi.
V nad‰ení a radosti svornû provolávali:
„Hosana Synu Davidovu!“ KdyÏ farize-
ové, zneklidnûní a podráÏdûní tûmito
v˘kfiiky radosti,chtûli po Pánu JeÏí‰i,aby
své uãedníky pokáral, Kristus jim odpo-
vûdûl: „Budou-li oni mlãet, bude volat
kamení!“ (L 19,40) Proroctví se muselo
vyplnit. PfiestoÏe uãedníci plnili BoÏí
vÛli, museli proÏít trpké zklamání. Jen
o nûkolik dnÛ pozdûji se stali oãit˘mi
svûdky Kristovy muãednické smrti. Pak
ho uloÏili do hrobu. Jejich oãekávání se
ani v nejmen‰ím nesplnila. Jejich nadûje
zemfiely s JeÏí‰em Kristem.Teprve kdyÏ
jejich Pán vítûznû vstal z hrobu, pocho-
pili, Ïe proroctví v‰echno pfiedpovûdûla
a „Ïe Mesiá‰ musel trpût a vstát z mrt-
v˘ch“ (Sk 17,3).

Pût set let pfiedtím Pán prostfiednic-
tvím proroka Zachariá‰e prohlásil:„Roz-
jásej se, siónská dcero, dcero jeruza-
lémská,propukni v hlahol! Hle,pfiichází
k tobû tvÛj král,spravedliv˘ a spásu ne-
soucí,pokofien˘, jede na oslu,na oslátku,
osliãím mládûti.“ (Za 9,9) Kdyby uãed-
níci pochopili, Ïe se Pán JeÏí‰ ubírá
k soudu a smrti, nebyli by schopni to-
to proroctví naplnit.

Podobnû také Miller a jeho spolu-
pracovníci splnili proroctví a ‰ífiili po-

selství, které se mûl podle Písma svût
dozvûdût.Nikdy by tento úkol nesplni-
li, kdyby porozumûli proroctvím, která
pfiedvídala jejich zklamání. Zvûstovali
by jiné poselství, které má b˘t hlásáno
aÏ pfied pfiíchodem Pána v‰em náro-
dÛm. Poselství prvního a druhého an-
dûla byla kázána v prav˘ ãas a své po-
slání splnila.

Okolí sledovalo celé dûní a pfiedpo-
kládalo, Ïe se adventní hnutí zhroutí,
jestliÏe v oãekávanou dobu Kristus ne-
pfiijde. I kdyÏ mnozí podlehli silnému
poku‰ení a zfiekli se své víry, jiní odo-
lali a zÛstali pevní. Ovoce adventního
hnutí – duch pokory a zpytování srd-
ce, zfieknutí se svûta a zmûny Ïivota –,
které provázelo toto hnutí, bylo dÛka-
zem, Ïe je to BoÏí dílo. NeodváÏili se
jakkoli popfiít, Ïe kázání o druhém pfií-
chodu JeÏí‰e Krista provázela moc Du-
cha svatého. Ve v˘poãtu prorock˘ch
období také nemohli najít Ïádnou chy-
bu.Ani ti nejschopnûj‰í odpÛrci nedo-
kázali vyvrátit jejich v˘klad proroctví.
Bez dÛkazÛ z Bible ov‰em nemohli
opustit stanovisko, k nûmuÏ dospûli
upfiímn˘m studiem Písma a pod vli-
vem BoÏího Ducha, stanovisko, které
odolalo pronikavé kritice a rozhofiãe-
n˘m útokÛm ze strany v‰eobecnû uzná-
van˘ch náboÏensk˘ch uãitelÛ i proslu-
l˘ch uãencÛ a obstálo navzdory úto-
kÛm uãenosti, v˘fieãnosti i v˘smûchu
lidí úctyhodn˘ch i nízk˘ch.

ZKOU·KA VÍRY A VùRNOSTI

Je pravda, Ïe oãekávaná událost nena-
stala, to ale nemohlo otfiást jejich vírou
v BoÏí slovo.KdyÏ Joná‰ hlásal v ulicích
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Ninive, Ïe za ãtyfiicet dnÛ bude mûsto
zniãeno, pfiijal Pán pokání NinivanÛ
a prodlouÏil jejich zku‰ební lhÛtu.
Pfiesto poslal Joná‰e BÛh a Ninive bylo
zkou‰eno podle jeho vÛle. Adventisté
vûfiili,Ïe BÛh je vedl pfii ‰ífiení poselství
o soudu stejn˘m zpÛsobem.Mûli za to,
Ïe „poselství provûfiilo srdce poslucha-
ãÛ:buì v nich vzbudilo lásku k pfiícho-
du Pána JeÏí‰e,nebo vyvolalo otevfienou
ãi skrytou nenávist, o které v‰ak BÛh
ví. Vytvofiilo dûlící ãáru, ... takÏe lidé,
ktefií chtûli poznat svá vlastní srdce,
mohli mít jistotu,na které stranû by by-
li, kdyby Pán tehdy pfii‰el. Zda by byli
volali:Hle, to je ná‰ BÛh,na kterého ãe-
káme, on nás spasí, nebo zda by byli
volali hory a skály, aby je skryly pfied
tváfií Pána, kter˘ sedí na trÛnu, a pfied
hnûvem Beránka.Máme za to,Ïe je BÛh
tímto zpÛsobem zkou‰el, vyzkou‰el je-
jich víru, provûfiil je a zjistil, zda v ho-
dinû zkou‰ky ustoupí z místa, kam je
Pán postavil,zda se zfieknou svûta a bu-
dou bezpodmíneãnû dÛvûfiovat BoÏímu
slovu.“ (The Advent Herald and Signs
of the Times Reporter, roã.8,ã.14 z13.
listopadu 1844)

Pocity lidí, ktefií i po zklamání vûfiili,
Ïe je BÛh vedl, vyjadfiují následující slo-
va Williama Millera: „Kdybych mûl pro-
Ïít svÛj Ïivot je‰tû jednou a mûl tutéÏ
jistotu, jakou jsem mûl, musel bych b˘t
stejnû ãestn˘ k Bohu i lidem... Jsem pfie-
svûdãen,Ïe nenesu Ïádnou vinu za dru-
hé lidi. Myslím, Ïe jsem udûlal v‰echno,
co bylo v m˘ch silách, abych nenesl vi-
nu za odsouzení jin˘ch lidí... I kdyÏ
jsem byl dvakrát zklamán, nejsem zkla-
mán a znechucen... Vûfiím v pfiíchod
JeÏí‰e Krista stejnû jako dfiíve. Udûlal

jsem jen to, co jsem po létech poctivé-
ho studia pokládal za svou povinnost.
Pokud jsem se m˘lil, pak jsem se m˘lil
ve jménu kfiesÈanské lásky, lásky k bliÏ-
ním, ve jménu odpovûdnosti vÛãi Bo-
hu... Jedno vím:Kázal jsem jen to,ãemu
jsem vûfiil. BÛh byl se mnou, jeho moc
se projevovala v celém hnutí, které pfii-
neslo mnoho dobrého...Tisíce lidí zaãa-
li po kázání o konci ãasu studovat Písmo
a skrze víru a krev JeÏí‰e Krista do‰li
smífiení s Bohem.“ (Bliss, str. 255, 256,
277, 280, 281) „Nikdy jsem se neuchá-
zel o pfiízeÀ py‰n˘ch, ani jsem nema-
lomyslnûl, kdyÏ mi svût spílal hrozba-
mi. Ani teì se nebudu ucházet o jejich
pfiízeÀ. Nikdy nebudu hledat svÛj Ïivot
v jejich rukou, ani, jak doufám, nezavá-
hám, budu-li jej muset poloÏit, jestliÏe
to BÛh ve své laskavé prozfietelnosti
rozhodne.“( J.White,Îivot Williama Mil-
lera, str. 315)

BÛh neopustil svÛj lid. BoÏí Duch
i nadále zÛstával s lidmi, ktefií zbrkle
neodmítli pfiijaté poznání a neopustili
adventní hnutí. Dopis ÎidÛm pfiiná‰í
povzbuzení i varování pro zkou‰ené ãe-
katele v dobû krize: „Neztrácejte proto
odvahu, neboÈ bude bohatû odmûnû-
na. Potfiebujete v‰ak vytrvalost, abyste
splnili BoÏí vÛli a dosáhli toho,co bylo
zaslíbeno. VÏdyÈ uÏ jen ‘docela krátk˘
ãas, a pfiijde ten, kter˘ má pfiijít, a neo-
pozdí se. Av‰ak mÛj spravedliv˘ – fiíká
BÛh – bude Ïít, protoÏe uvûfiil. Kdo by
v‰ak odpadl, v tom nenajdu zalíbení.’
Ale my pfiece nepatfiíme k tûm,kdo od-
padají a zahynou, n˘brÏ k tûm, kdo vû-
fií a dosáhnou Ïivota.“ (Îd 10,35-39)

Toto napomenutí je urãeno církvi
v posledních dnech – a vypl˘vá ze slov,
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která ukazují na blízkost JeÏí‰ova pfií-
chodu: „Docela krátk˘ ãas, a pfiijde ten,
kter˘ má pfiijít, a neopozdí se.“ Text jas-
nû naznaãuje, Ïe dojde k zdánlivému
prodlení – Ïe se Pán zdánlivû opozdí.
Toto nauãení se velmi dobfie hodí pro
tehdej‰í adventisty.Lidé,na které se text
obrací, byli v nebezpeãí, Ïe jejich víra
ztroskotá. Splnili BoÏí vÛli tím, Ïe se ne-
chali vést BoÏím Duchem a jeho slo-
vem. Pfiesto nechápali, proã je Pán vedl
v minulosti takovou cestou, ani kudy
mají jít dál. Byli v poku‰ení zapochybo-
vat, zda je skuteãnû vedl BÛh. Tehdy
i pro nû platilo: „Spravedliv˘ bude Ïít
pro svou vûrnost.“KdyÏ jejich cestu oza-
fiovalo jasné svûtlo „pÛlnoãního volání“,
kdyÏ sledovali, jak jsou proroctví odpe-
ãetûna a rychle se stfiídající znamení
svûdãila, Ïe pfiíchod JeÏí‰e Krista je blíz-
ko, „Ïili z toho, co vidûli“. Ale nyní, po-

kofieni zklaman˘mi nadûjemi, mohli
existovat jen z víry v Boha a jeho slovo.
Lidé kolem se jim posmívali a fiíkali:
„Byli jste podvedeni.Vzdejte se své víry
a pfiiznejte,Ïe adventní hnutí pocházelo
od satana.“BoÏí slovo je v‰ak uji‰Èovalo:
„Kdo by v‰ak odpadl, v tom nenajdu za-
líbení.“(Îd 10,38) Kdyby se zfiekli své ví-
ry a popfieli, Ïe hlásání poselství prová-
zela moc Ducha svatého, znamenalo by
to, Ïe se vrátili na cestu, která vede do
záhuby. K vytrvalosti je povzbuzovala
slova apo‰tola Pavla: „Neztrácejte proto
odvahu..., potfiebujete v‰ak vytrvalost...
VÏdyÈ uÏ jen docela krátk˘ ãas, a pfiijde
ten, kter˘ má pfiijít, a neopozdí se.“ Je-
din˘m bezpeãím pro nû bylo drÏet se
toho, co jim BÛh jiÏ sdûlil, drÏet se pev-
nû BoÏích slibÛ, dále studovat Bibli a tr-
pûlivû ãekat, dokud se jim nedostane
dal‰ího poznání.
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Základem i hlavním pilífiem víry v pfií-
chod JeÏí‰e Krista se stal pfiedev‰ím
text: „AÏ po dvou tisících a tfiech stech
veãerech a jitrech dojde svatynû spra-
vedlnosti (oãi‰tûní).“ (Da 8,14) Tato
slova znali velmi dobfie v‰ichni,kdo vû-
fiili v brzk˘ KristÛv pfiíchod – tisíce lidí
povaÏovali toto proroctví za heslo své
víry.Vûfiili, Ïe na událostech pfiedpovû-
dûn˘ch tûmito slovy závisí splnûní je-
jich veliké touhy a nadûje. Podle v˘poã-
tÛ mûla lhÛta urãená proroctvím skon-
ãit na podzim roku 1844 a stejnû jako
ostatní kfiesÈané i adventisté vûfiili, Ïe
svatyní je zemû nebo nûjaká její ãást.
Pfiedpokládali,Ïe oãi‰tûní svatynû bude
znamenat oãi‰tûní zemû ohnûm posled-
ního soudu a dojde k tomu pfii druhém
pfiíchodu JeÏí‰e Krista.Proto do‰li k zá-
vûru, Ïe se Kristus vrátí na tuto zem
v roce 1844.

Stanovené datum ov‰em uplynulo
a Pán nepfii‰el.Vûfiící vûdûli,Ïe BoÏí slo-
vo nemÛÏe selhat, Ïe chyba musí b˘t
v jejich v˘kladu proroctví.Vãem se ale
m˘lili? Nûktefií fie‰ili problém prohlá-
‰ením,Ïe období 2300 dnÛ neskonãilo
v roce 1844 – nemûli pro to v‰ak jiné

zdÛvodnûní neÏ to, Ïe JeÏí‰ nepfii‰el
tehdy,kdyÏ ho ãekali.Dospûli k závûru,
Ïe kdyby lhÛta pfiedpovûdûná proroc-
tvím skonãila v roce 1844, Kristus by
se vrátil,aby oãistil svatyni – vyãistil ze-
mi ohnûm. ProtoÏe v‰ak nepfii‰el, ne-
mohla tato lhÛta skonãit.

Pfiijmout takov˘ závûr znamenalo
zavrhnout dosavadní v˘poãet proroc-
k˘ch období.Dal‰ím studiem zjistili, Ïe
období 2300 prorock˘ch dnÛ zaãalo
na podzim roku 457 pfi. Kr., kdy vstou-
pil v platnost ArtaxerxÛv dekret o obno-
vû Jeruzaléma.Vezmeme-li toto datum
jako v˘chozí bod,pak sled událostí pfied-
povûdûn˘ch v knize Daniel 9,25 -27 do-
konale souhlasí. ·edesát devût t˘dnÛ,
prvních 483 let z 2300 let, sahá k Me-
siá‰i,Pomazanému.KristÛv kfiest a jeho
pomazání Duchem svat˘m v roce 27 po
Kr. se vyplnily pfiesnû podle pfiedpovû-
di.Uprostfied sedmdesátého t˘dne mûl
b˘t Mesiá‰ zabit.Tfii a pÛl roku po svém
kfitu,na jafie roku 31po Kr.,byl Kristus
ukfiiÏován. Sedmdesát t˘dnÛ neboli 490
let bylo oddûleno pfiednostnû pro Îi-
dy.Koncem tohoto období zpeãetil ná-
rod zavrÏení Krista pronásledováním
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jeho uãedníkÛ a apo‰tolové se v roce 34
po Kr.obrátili k pohanÛm.Tehdy skon-
ãilo 490 let, první ãást z 2300 proroc-
k˘ch dnÛ, a zb˘valo 1810 let. Období
1810 let od roku 34 po Kr.skonãilo v ro-
ce 1844. Jak prohlásil andûl: „Tehdy pfii-
jde svatynû ke svému oãi‰tûní.“V‰ech-
ny proroctvím pfiedpovûdûné údaje se
neklamnû splnily v urãenou dobu.

V‰echno v tomto v˘kladu bylo sro-
zumitelné a jasné aÏ na to, Ïe nevyme-
zoval, jaká událost je pfiedpovûdûna
oãi‰tûním svatynû, ke kterému do‰lo
v roce 1844.Popfiít,Ïe prorocké období
skonãilo v uvedeném roce, by zname-
nalo vnést do celé vûci zmatek a nebrat
v úvahu, Ïe se fiada dÛleÏit˘ch událostí
odehrála pfiesnû v dobû urãené pro-
roctvím.

BÛh vedl svÛj lid ve velkém advent-
ním hnutí. Provázel toto dílo svou mo-
cí a slávou a nepfiipustil, aby skonãilo
zklamáním a aby ho kdokoli mohl ha-
nobit jen jako fale‰n˘ projev fanatis-
mu. BÛh nedovolí, aby se jeho slovo
stalo pfiedmûtem pochybností a nejis-
toty. I kdyÏ po zklamání mnozí lidé od-
mítli v˘poãty prorock˘ch lhÛt a zavrh-
li hnutí,které na jejich základû vzniklo,
jiní vûfiící nebyli ochotni vzdát se své
víry a sv˘ch proÏitkÛ, které stály na
Písmu a svûdectví Ducha svatého.Vûfii-
li, Ïe studiem proroctví do‰li k správ-
nému v˘kladu a jejich povinností je dr-
Ïet se poznané pravdy a pokraãovat
dál ve studiu Bible. S opravdovou mod-
litbou provûfiovali svÛj v˘klad Písma
a snaÏili se odhalit svou chybu.ProtoÏe
ve svém v˘poãtu prorock˘ch údobí
k Ïádné chybû nedospûli, zaãali se po-
drobnûji zab˘vat otázkou svatynû.

POZEMSKÁ SVATYNù

Studiem zjistili, Ïe v Písmu není jedin˘
doklad podporující obecnû pfiijat˘ ná-
zor, Ïe svatynû znázorÀuje na‰i zemi.
Na‰li v‰ak v Bibli vysvûtlení, co je to
svatynû, jak˘ má úãel, kde se nachází
a jaká sluÏba se v ní koná. Svûdectví
biblick˘ch pisatelÛ je tak jasné a po-
drobné,Ïe nedává prostor pro pochyb-
nosti. Apo‰tol Pavel napsal v listû Îi-
dÛm: „I ta první smlouva mûla ov‰em
bohosluÏebn˘ fiád i posvátné místo,ale
pozemské. To byl stánek, v jehoÏ pfied-
ní ãásti,zvané svatynû,byly svícny a stÛl
na pfiedloÏené chleby. Za oponou byla
druhá ãást stánku, naz˘vaná svatynû
svat˘ch (nejsvûtûj‰í svatynû). Tam byla
truhla smlouvy ze v‰ech stran krytá
zlatem,v ní pak byla zlatá nádoba s ma-
nou,Áronova hÛl, která se kdysi zaze-
lenala, a desky smlouvy. Nad ní byli
cherubové BoÏí slávy, ktefií zastiÀovali
slitovnici.“ (Îd 9,1-5)

Svatyní,o níÏ apo‰tol hovofií,byl stá-
nek postaven˘ na BoÏí pfiíkaz MojÏí-
‰em jako pozemsk˘ pfiíbytek Nejvy‰‰í-
ho. „AÈ mi udûlají svatyni a já budu
bydlit uprostfied nich,“(Ex 25,8) pfiiká-
zal BÛh MojÏí‰ovi, kdyÏ s ním byl na
hofie. KdyÏ Izraelci putovali pou‰tí, by-
lo moÏno svatyni stûhovat z místa na
místo; pfiesto to v‰ak byla velkolepá stav-
ba. Její stûny byly z prken bohatû ob-
loÏen˘ch zlatem a zasazen˘ch do stfií-
brn˘ch soklÛ,stfiechu tvofiila vrstva ko-
bercÛ a pokr˘vek, její vrchní ãást byla
z kÛÏe. Vnitfiek byl z jemného plátna
pfiekrásnû zdobeného vetkan˘mi posta-
vami cherubínÛ. Kromû vnûj‰ího ná-
dvofií, na kterém stál oltáfi pro zápalné

271(410-412)



272 (412-413)

obûti, tvofiily samotn˘ svatostánek dvû
místnosti, naz˘vané svatynû a svatynû
svat˘ch. Oddûlovala je od sebe krásná
a drahocenná opona, podobná oponû,
která uzavírala vchod do první míst-
nosti, do svatynû.

Ve svatyni stál na jiÏní stranû svícen
se sedmi lampami a osvûtloval svatyni
ve dne i v noci.Na severní stranû stál stÛl
s pfiedkládan˘mi chleby a pfied oponou,
oddûlující svatyni od svatynû svat˘ch,
byl zlat˘ kadidlov˘ oltáfi,z nûhoÏ kaÏd˘
den stoupal k Bohu oblak pfiíjemné vÛ-
nû spolu s modlitbami Izraele.

Ve svatyni svat˘ch stála truhla zho-
tovená ze vzácného dfieva,obloÏeného
zlatem,slouÏící coby schránka pro dvû
kamenné desky,na které BÛh vyryl De-
satero pfiikázání. Truhlu pfiikr˘vala sli-
tovnice, drahocenné umûlecké dílo,

které tvofiilo víko posvátné schránky.
Nad ní se vypínali dva cherubíni,kaÏd˘
na jedné stranû,zhotovení z ryzího zla-
ta. V této ãásti svatynû se ukazovala
BoÏí pfiítomnost v podobû oblaku slá-
vy mezi cherubíny.

KdyÏ se Hebrejové usadili v Kenaanu,
postavili jako náhradu za tento svatostá-
nek ·alomounÛv chrám,tedy uÏ pevnou
stavbu mnohem vût‰ích rozmûrÛ, u kte-
ré ov‰em zachovali pÛvodní proporce
a vnitfiní zafiízení.Vtéto podobû svatynû
existovala – s v˘jimkou doby proroka
Daniela, kdy byla v sutinách – aÏ do ro-
ku 70 po Kr., kdy ji zniãili ¤ímané.

Je to jediná pozemská svatynû,o níÏ
Bible podává nûjaké zprávy. Apo‰tol
Pavel ji naz˘vá svatyní první smlouvy.
A co nová smlouva, nemá Ïádnou sva-
tyni?
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SVATYNù NOVÉ SMLOUVY

KdyÏ se lidé, ktefií hledali pravdu, zno-
vu obrátili k listu ÎidÛm, zjistili, Ïe jiÏ
citovaná slova apo‰tola Pavla hovofií
o existenci druhé svatynû neboli sva-
tynû nové smlouvy:„I ta první smlouva
mûla ov‰em bohosluÏebn˘ fiád i po-
svátné místo.“ Spojkou „i“apo‰tol Pavel
naznaãuje, Ïe se o této svatyni zmínil
jiÏ dfiíve. KdyÏ se vrátíme na poãátek
pfiedchozí kapitoly dopisu ÎidÛm, mÛ-
Ïeme ãíst: „Z toho,co bylo fieãeno,ply-
ne: máme veleknûze, kter˘ usedl po
pravici BoÏího trÛnu v nebesích jako
sluÏebník pravé svatynû a stánku,kter˘
zfiídil sám Hospodin, a nikoli ãlovûk.“
(Îd 8,1.2)

Zde se hovofií o svatyni nové smlou-
vy. Svatyni první smlouvy vybudovali
lidé, postavil ji MojÏí‰. Nebeskou svaty-
ni postavil Pán, a ne ãlovûk.Ve starozá-
konní svatyni konali sluÏbu lidé jako
knûÏí, v nebeské svatyni slouÏí JeÏí‰
Kristus, ná‰ velk˘ Veleknûz. První sva-
tynû byla na zemi, druhá je v nebi.

Navíc, MojÏí‰ zhotovil svatostánek
podle nebeského vzoru. Pán mu pfiiká-
zal: „Udûláte v‰echno pfiesnû podle to-
ho, co ti ukazuji jako vzor svatého pfií-
bytku i vzor v‰ech bohosluÏebn˘ch
pfiedmûtÛ.“ Tento pfiíkaz dostal opako-
vanû: „Hleì, abys v‰echno udûlal pod-
le vzoru, kter˘ ti byl ukázán na hofie.“
(Ex 25,9.40) Apo‰tol Pavel dodává, Ïe
první svatostánek byl „náznakem ne-
besk˘ch vûcí“, Ïe knûÏí, ktefií obûtují
dary podle zákona, slouÏí podle „obra-
zu a stínu nebeské svatynû“ a „Kristus
neve‰el do svatynû, kterou udûlaly lid-
ské ruce jako napodobení té pravé,n˘-

brÏ ve‰el do samého nebe,aby se za nás
postavil pfied BoÏí tváfií.“ (Îd 9,9.23;
8,5; 9,24)

Nebeská svatynû,ve které slouÏí JeÏí‰
Kristus v ná‰ prospûch, je originál, za-
tímco svatynû vystavûná MojÏí‰em byla
její napodobeninou. BÛh pÛsobil sv˘m
Duchem na stavitele pozemské svatynû
– v jejich fiemeslné zruãnosti se zrcadli-
la BoÏí moudrost. Stûny vypadaly jako
z jednoho kusu zlata; svûtlo sedmi lamp
zlatého svícnu odráÏely na v‰echny stra-
ny. Také stÛl s pfiedkládan˘mi chleby
a kadidlov˘ oltáfi záfiily jako ryzí zlato.
Nádherné koberce, které tvofiily strop
a v nichÏ byly vetkány postavy andûlÛ
v modré, purpurové a ‰arlatové barvû,
zv˘razÀovaly krásu stavby. Za druhou
oponou se ukazovala záfie nad slitovni-
cí, viditeln˘ projev BoÏí slávy, do jejíÏ
pfiítomnosti mohl pfiijít pouze nejvy‰‰í
knûz – kdokoli jin˘ by zde zemfiel.

Jedineãná nádhera pozemské svaty-
nû poskytovala názornou pfiedstavu slá-
vy nebeské svatynû, v níÏ Kristus slouÏí
za nás pfied BoÏím trÛnem. Velikost
a nádheru pfiíbytku Krále králÛ, kde mu
slouÏí „tisíce tisícÛ“ a kde pfied ním sto-
jí „desetitisíce desetitisícÛ“ (Da 7,10),
onen chrám naplnûn˘ slávou vûãného
trÛnu,kde serafíni, jeho záfiící stráÏci,za-
kr˘vají v úctû své tváfie – mohla jen mat-
nû znázornit nejznamenitûj‰í stavba, ja-
kou kdy vybudovaly lidské ruce. Pfiesto
pozemská svatynû a sluÏby,které se v ní
konaly, byly v˘znamn˘m zdrojem nau-
ãení o dÛleÏit˘ch pravdách o nebeské
svatyni a velikém díle,které tam probíhá
pro záchranu ãlovûka.

Nebeskou svatyni znázorÀovala dvû
oddûlení pozemského svatostánku.

273(413-414)



KdyÏ apo‰tol Jan ve vidûní sledoval Bo-
Ïí chrám v nebi,vidûl,Ïe „pfied trÛnem
hofií sedm svûtel“ (Zj 4,5).Vidûl andûla
„se zlatou kadidelnicí, jak pfiedstoupil
pfied oltáfi; bylo mu dáno mnoÏství von-
n˘ch vûcí, aby je s modlitbami v‰ech
posvûcen˘ch poloÏil na zlat˘ oltáfi pfied
trÛnem.“ (Zj 8,3) Apo‰tol Jan smûl sle-
dovat první oddûlení nebeské svatynû.
Vidûl tam „sedm svûtel“ a „zlat˘ oltáfi“,
které ve svatyni na zemi znázorÀoval
zlat˘ svícen a kadidlov˘ oltáfi. Nebeská
svatynû se znovu otevfiela (Zj 11,19)
a Jan nahlédl za vnitfiní oponu svatynû
svat˘ch. Tam uvidûl „truhlu (schránu)
BoÏí smlouvy“, kterou na zemi znázor-
Àovala posvátná truhla, do níÏ MojÏí‰
uloÏil BoÏí zákon.

Ti, kdo studovali tuto otázku, tak na-
‰li neklamn˘ dÛkaz, Ïe v nebi existuje
svatynû. MojÏí‰ postavil na zemi svaty-
ni podle vzoru, kter˘ mu Pán ukázal.
Apo‰tol Pavel uãí, Ïe vzorem je pravá
svatynû, která je v nebi. A Jan dosvûd-
ãuje, Ïe ji v nebi vidûl.

KRISTOVA P¤ÍMLUVNÁ SLUÎBA

V nebeském chrámu, v BoÏím pfiíbytku,
stojí BoÏí trÛn spravedlnosti a soudu.Ve
svatyni svat˘ch je uloÏen BoÏí zákon,zá-
kladní mûfiítko pravdy, podle nûhoÏ Pán
posuzuje celé lidstvo. Schrána úmluvy,
ve které jsou uloÏeny desky zákona, je
pfiikrytá slitovnicí, pfied níÏ Kristus na-
bízí svou krev za hfií‰níka. Tím je zná-
zornûno spojení spravedlnosti a milosti
v plánu vykoupení ãlovûka. Jen neko-
neãná moudrost mohla vymyslet takové
spojení a jen nekoneãná moc je mohla
uskuteãnit. Toto spojení naplÀuje celé

nebe úÏasem a úctou. Sochy cherubínÛ
v pozemské svatyni shlíÏely uctivû na
slitovnici a znázorÀovaly zájem, s jak˘m
nebeské zástupy sledují dílo vykoupení
lidstva. To je tajemství milosti, které by
i andûlé chtûli pochopit: Ïe totiÏ BÛh
mÛÏe zÛstat spravedliv˘, i kdyÏ ospra-
vedlÀuje kajícího hfií‰níka a obnovuje
spojení s hfií‰n˘m lidstvem, Ïe Kristus
mÛÏe sestoupit, aby zachránil nespoãet-
né zástupy lidí z propasti zkázy,a pfiikr˘t
je neposkvrnûn˘m rouchem své sprave-
dlnosti, aby spolu s andûly, ktefií nepad-
li, mohli navÏdy Ïít v BoÏí pfiítomnosti.

Dílo JeÏí‰e Krista jako Pfiímluvce za
ãlovûka jedineãnû znázornil prorok Za-
chariá‰ v proroctví o muÏi „jménem
V˘honek“. Napsal: „On zbuduje chrám
HospodinÛv a bude obdafien velebnos-
tí. Bude sedût na svém trÛnu a vlád-
nout a bude na svém trÛnu knûzem;
mezi obojím bude pokojná shoda.“(Za
6,12.13)

„On zbuduje chrám HospodinÛv.“
Svou obûtí a sluÏbou prostfiedníka je
Kristus zakladatelem a stavitelem BoÏí
církve. Apo‰tol Pavel ukazuje na Krista,
kter˘ je „úheln˘m kamenem, v nûmÏ
je celá stavba pevnû spojena a roste
v chrám,posvûcen˘ v Pánu; v nûm jste
i vy spoleãnû budováni v duchovní pfií-
bytek BoÏí.“ (Ef 2,20-22)

„Bude obdafien velebností.“ Kristu
náleÏí sláva za vykoupení lidského ro-
du,kter˘ padl do hfiíchu.Po celou vûã-
nost bude znít zpûv vykoupen˘ch:„Je-
mu, jenÏ nás miluje a svou krví nás
zprostil hfiíchÛ...,jemu patfií sláva i moc
na vûky.“ (Zj 1,5.6)

„Bude sedût na svém trÛnu a vlád-
nout a bude na svém trÛnu knûzem.“
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Je‰tû nesedí na trÛnu své slávy,protoÏe
království slávy je‰tû nebylo nastoleno.
Teprve aÏ ukonãí své dílo prostfiedníka,
„BÛh mu dá trÛn jeho otce Davida“a „je-
ho království nebude konce“(L1,32.33).
Jako knûz sedí nyní JeÏí‰ Kristus se
sv˘m Otcem na BoÏím trÛnu (Zj 3,21).
Na trÛnu s Vûãn˘m Bohem, kter˘ má
Ïivot sám v sobû, sedí nyní Pán JeÏí‰,
kter˘ „nesl na‰e nemoci, na‰e bolesti
na sebe vzal“, „na sobû zakusil v‰echna
poku‰ení jako my,ale nedopustil se hfií-
chu“, „proto mÛÏe pomoci tûm, na kte-
ré pfiicházejí zkou‰ky“. „Zhfie‰í-li kdo,
máme u Otce pfiímluvce.“ (Iz 53,4; Îd
4,15; 2,18 1; J 2,1) Pfiimlouvá se sv˘m
proboden˘m a zt˘ran˘m tûlem, sv˘m
neposkvrnûn˘m Ïivotem.Ranûné ruce,
probodnut˘ bok,probité nohy prosí za
padlého ãlovûka, jehoÏ spasení vykou-
pil za tak nezmûrnou cenu.

„Mezi obojím bude pokojná shoda.“
Láska Otcova je stejnû jako láska Syna
zdrojem záchrany pro ztracené lidstvo.
Pán JeÏí‰ fiekl sv˘m uãedníkÛm, dfiíve
neÏ od nich ode‰el: „Nefiíkám vám, Ïe
já budu prosit Otce za vás; vÏdyÈ Otec
sám vás miluje.“ ( J 16,26.27) BÛh byl
v Kristu, kdyÏ „usmífiil svût se sebou“
(2 K 5,19).A ve sluÏbû v nebeské svaty-
ni je „mezi obûma pokojná shoda“.„Ne-
boÈ BÛh tak miloval svût, Ïe dal svého
jediného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nûho
vûfií, nezahynul, ale mûl Ïivot vûãn˘.“
( J 3,16)

Bible dává jasnou odpovûì na otáz-
ku:Co je svatynû? Termínem „svatynû“
Bible oznaãuje nejdfiíve svatyni posta-
venou MojÏí‰em jako napodobeninu
nebeské skuteãnosti, a za druhé „pra-
vou svatyni“ v nebi, kterou pozemská

svatynû jako napodobenina znázorÀo-
vala. Smrtí JeÏí‰e Krista skonãila obraz-
ná sluÏba.„Pravá svatynû“v nebi je sva-
tynû nové smlouvy.A protoÏe proroctví
Daniel 8,14 se splnilo v nové smlouvû,
musí b˘t svatynû,k níÏ se proroctví vzta-
huje,svatyní nové smlouvy.KdyÏ v roce
1844 skonãilo období 2300 prorock˘ch
dnÛ, izraelská – pozemská – svatynû uÏ
dávno neexistovala.Proto proroctví:„AÏ
po dvou tisících a tfiech stech veãerech
a jitrech dojde svatynû spravedlnosti
(oãi‰tûní)“ se nepochybnû t˘ká svaty-
nû v nebi.

OâI·TùNÍ SVATYNù

Zb˘vá v‰ak je‰tû odpovûdût na nejdÛ-
leÏitûj‰í otázku: Co je to oãi‰tûní svaty-
nû? Bible podrobnû popisuje takovou
sluÏbu v pozemské svatyni. MÛÏe v‰ak
b˘t v nebi nûco,co je tfieba oãistit? V lis-
tu ÎidÛm 9. kapitole se hovofií o oãi‰-
tûní pozemské i nebeské svatynû: „Po-
dle zákona se skoro v‰e oãi‰Èuje krví,
a bez vylití krve není odpu‰tûní.To, co
je jen náznakem nebesk˘ch vûcí, bylo
nutno oãi‰Èovat takov˘m zpÛsobem; ne-
beské vûci samy v‰ak vyÏadují vzácnûj-
‰ích obûtí,“ (Îd 9,22.23) totiÏ draho-
cennou krev JeÏí‰e Krista.

Oãi‰tûní,a to v obrazné i ve skuteãné
sluÏbû,musí b˘t vykonáno krví.Vobraz-
né sluÏbû krví zvífiat,ve skuteãné sluÏbû
krví JeÏí‰e Krista. Apo‰tol Pavel jako dÛ-
vod, proã oãi‰tûní musí b˘t vykonáno
krví, uvádí, Ïe bez prolití krve není od-
pu‰tûní.Odpu‰tûní neboli vymazání hfií-
chÛ je dílo,které je tfieba vykonat. Jakou
souvislost v‰ak mají hfiíchy se svatyní, aÈ
uÏ v nebi, nebo na zemi? To mÛÏeme
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pochopit studiem obrazné sluÏby v po-
zemské svatyni, která je jen „náznakem
a stínem svatynû nebeské“ (Îd 8,5).

SluÏba v pozemské svatyni se dûlila
do dvou fází. KnûÏí slouÏili kaÏd˘ den
ve svatyni, a pak jednou za rok konal
veleknûz ve svatyni svat˘ch zvlá‰tní
úkon smífiení a oãi‰tûní svatynû.KaÏd˘
den pfiiná‰eli kající hfií‰níci své obûti
ke dvefiím svatostánku, pokládali ruku
na hlavu obûtního zvífiete a vyznávali
své hfiíchy.Tím obraznû pfiená‰eli svoji
vinu ze sebe na nevinnou obûÈ.Pak by-
lo zvífie usmrceno.„Bez vylití krve,“vy-
svûtluje apo‰tol, „není odpu‰tûní hfií-
chu.“ „V krvi je Ïivot tûla.“ (Lv 17,11)
Poru‰ení BoÏího zákona vyÏaduje smrt
pfiestupníka.Krev znázorÀuje Ïivot hfií‰-
níka propadlého odsouzení. Jeho vinu
pfienesenou na obûÈ zanesl knûz v krvi
obûtního zvífiete do svatynû a kropil jí
pfied oponou, za níÏ byla truhla s des-
kami zákona, kter˘ hfií‰ník pfiestoupil.
Tímto obfiadem byl hfiích prostfiednic-
tvím krve obraznû pfienesen do svaty-
nû. V pfiípadû nûkter˘ch obûtí nebyla
krev vná‰ena do svatynû, ale její maso
snûdl knûz, jak MojÏí‰ pfiikázal Árono-
v˘m synÛm: „Vám ji (BÛh) dal, abyste
nesli nepravost pospolitosti.“(Lv 10,17)
Oba obfiady jsou symbolem pfienesení
hfiíchu z ãlovûka,kter˘ hfiích vyznal,do
svatynû.

Taková sluÏba probíhala ve svatyni
kaÏd˘ den po cel˘ rok. Hfiíchy Izraele
byly pfiená‰eny do svatynû a zvlá‰tním
obfiadem je bylo tfieba odstranit. Podle
BoÏího pfiíkazu bylo nezbytné vykonat
smírãí obfiady pro kaÏdé oddûlení sva-
tynû.„Tak vykoná smírãí obfiady za sva-
tyni pro neãistotu IzraelcÛ, pro jejich

pfiestoupení se v‰emi jejich hfiíchy. Stej-
nû bude postupovat pfii stanu setkává-
ní, kter˘ stojí u nich, uprostfied jejich
neãistot.“ Smírãí obfiad bylo tfieba vy-
konat také pro oltáfi, a tím „jej oãistit
od neãistot IzraelcÛ a posvûtit ho“ (Lv
16,16.19).

Jednou za rok ve velk˘ Den smífiení
vstoupil nejvy‰‰í knûz do svatynû sva-
t˘ch,aby oãistil svatyni.Tento úkon uza-
vfiel celoroãní cyklus sluÏby ve svatyni.
V Den smífiení postavili pfied dvefie sva-
tostánku dva kozly.Potom urãili „jeden
los pro Hospodina,druh˘ pro Azázela“
(Lv 16,8).Kozel,na kterého padl los pro
Hospodina, mûl b˘t poraÏen jako obûÈ
za hfiích lidí a knûz mûl jeho krev za-
nést za oponu a pokropit jí slitovnici
a prostor pfied slitovnicí. Krví mûl b˘t
pokropen také kadidlov˘ oltáfi, kter˘
stál pfied oponou.

„Áron vloÏí obû ruce na hlavu Ïivé-
ho kozla. Vyzná nad ním v‰echny ne-
pravosti IzraelcÛ a v‰echna jejich pfie-
stoupení se v‰emi jejich hfiíchy a vloÏí
je na hlavu kozla; pak ho dá pfiiprave-
n˘m muÏem vyhnat do pou‰tû.Kozel na
sobû ponese v‰echny jejich nepravosti
do odlehlé zemû.Toho kozla vyÏene na
pou‰È.“(Lv 16,21.22) Kozel urãen˘ k vy-
hnání se uÏ do izraelského tábora nevrá-
til, a muÏ, kter˘ ho odvedl do pou‰tû,
musel – dfiíve neÏ se vrátil do tábora –
om˘t sebe a svÛj odûv vodou.

Cel˘ obfiad mûl IzraelcÛm ukázat, jak
je BÛh svat˘ a jak je pro nûj hfiích od-
porn˘. Navíc jim mûl ukázat, Ïe kaÏd˘
styk s hfiíchem je zneãistí. BÛh poÏa-
doval, aby se kaÏd˘ Izraelec toho dne,
kdy se konalo dílo smífiení, pokofioval
ve svém srdci. Mûli odloÏit jakoukoli
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práci a proÏít cel˘ den v opravdové po-
kofie pfied Bohem, v modlitbách, postu
a dÛkladném zpytování srdce.

Pfiedobrazná sluÏba v pozemské sva-
tyni pfiedstavovala dÛleÏité pravdy o smí-
fiení. Místo hfií‰níka v ní byla pfiijímána
krev zástupné obûti. Krev obûtních zví-
fiat v‰ak nemohla odstranit hfiích. Byl to
jen prostfiedek,kter˘ pfiená‰el hfiích do
svatynû.Obûtováním krve hfií‰ník uznal
autoritu zákona, vyznal, Ïe se provinil
a vyjádfiil touhu dosáhnout odpu‰tûní
vírou ve Vykupitele, kter˘ pfiijde. Tím
ale je‰tû nebyl úplnû osvobozen od od-
souzení zákona. V Den smífiení ve‰el
veleknûz do svatynû svat˘ch s krví obût-
ního zvífiete, které pfiineslo celé shro-
máÏdûní,a pokropil jí slitovnici nad zá-
konem, aby uãinil zadost poÏadavkÛm
zákona. Potom jako prostfiedník vzal
v‰echny hfiíchy na sebe a vynesl je ze
svatynû. PoloÏil ruce na hlavu Ïivého
kozla,vyznal nad ním v‰echny tyto hfií-
chy,ãímÏ je obraznû pfienesl ze sebe na
kozla, a ten pak byl vyhnán do pou‰tû.
Tím byly hfiíchy lidu symbolicky na-
vÏdy odstranûny.

JEÎÍ·OVA SLUÎBA VE SVATYNI

„Ti v‰ak slouÏili ve svatyni, která je jen
náznakem a stínem svatynû nebeské.“
(Îd 8,5) A úkony, které v pfiedobraze
tvofiily souãást sluÏby v pozemské sva-
tyni,jsou v nebeské svatyni realizovány
fakticky.Po svém nanebevstoupení Spa-
sitel zaãal v ná‰ prospûch vykonávat
sluÏbu veleknûze.Apo‰tol Pavel napsal:
„Kristus neve‰el do svatynû,kterou lid-
ské ruce udûlaly jen jako napodobení
té pravé, n˘brÏ ve‰el do samého nebe,

aby se za nás postavil pfied BoÏí tváfií.“
(Îd 9,24)

SluÏba knûze bûhem roku v prvním
oddûlení svatynû,„za oponou“,která od-
dûlovala svatyni od nádvofií,pfiedstavo-
vala sluÏbu,kterou JeÏí‰ Kristus zahájil
po svém nanebevstoupení.Úkolem knû-
ze pfii kaÏdodenní sluÏbû bylo pfiiná‰et
pfied Boha krev obûti za hfiích a kadi-
dlo, jehoÏ vÛnû stoupala s modlitbami
Izraele. Kristus pfiinesl pfied Otce svou
krev prolitou za hfií‰níky a pfiedloÏil
pfied nûho také vzácnou vÛni své spra-
vedlnosti spolu s modlitbami kajících
vûfiících. To byla sluÏba v prvním od-
dûlení nebeské svatynû.

Tam provázela JeÏí‰e Krista víra jeho
uãedníkÛ, kdyÏ od nich ode‰el do ne-
be.Tam se upírala jejich nadûje a „v té-
to nadûji“, jak napsal Pavel, „jsme bez-
peãnû a pevnû zakotveni, jí pronikáme
aÏ do nitra nebeské svatynû, kam jako
první za nás vstoupil JeÏí‰, knûz na vû-
ky podle fiádu Melchisedechova“. „Ne-
ve‰el do svatynû s krví kozlÛ a telat,ale
jednou provÏdy dal svou vlastní krev,
a tak nám získal vûãné vykoupení.“(Îd
6,19.20; 9,12)

Po osmnáct staletí trvala tato sluÏba
znázornûná prvním oddûlením svaty-
nû.Krev JeÏí‰e Krista pfiedstavovala pfií-
mluvu za vûfiící, ktefií projevovali du-
cha pokání, a zaji‰Èovala jim odpu‰tûní
a pfiijetí u Otce. Jejich hfiíchy v‰ak zÛ-
stávaly stále zaznamenány v nebesk˘ch
knihách. Jako se v obrazné sluÏbû v po-
zemské svatyni na konci roku konalo
dílo smífiení, tak se musí – dfiíve neÏ
skonãí Kristovo dílo pro vykoupení ãlo-
vûka – vykonat smífiení tím, Ïe ze sva-
tynû bude odstranûn hfiích.Tato sluÏba
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mûla zaãít po uplynutí 2300 proroc-
k˘ch dnÛ.Vurãenou dobu, jak pfiedpo-
vûdûl prorok Daniel, vstoupil ná‰ Ve-
leknûz do svatynû svat˘ch,aby vykonal
poslední ãást svého slavného díla –
oãi‰tûní svatynû.

Jako byly kdysi hfiíchy lidu vírou pfie-
ná‰eny na obûÈ za hfiích a pak obraznû
její krví vná‰eny do pozemské svatynû,
tak jsou podle nové smlouvy hfiíchy kají-
cích lidí vírou vkládány na JeÏí‰e Krista
a ve skuteãnosti pfiená‰eny do nebeské
svatynû. Tak jako v obrazné sluÏbû oãi‰-
tûním pozemské svatynû byly odstranû-
ny hfiíchy,které ji zneãistily, tak musí b˘t
oãi‰tûna nebeská svatynû tím,Ïe z ní bu-
dou odstranûny nebo vymazány záznamy
hfiíchÛ. NeÏ se to v‰ak mÛÏe stát, musí
b˘t záznamy prozkoumány, aby se roz-
hodlo, na koho se mÛÏe vztahovat smí-
fiení v JeÏí‰i Kristu,kdo je pokáním a ví-
rou v Pána JeÏí‰e pfiijal.Oãi‰tûní svatynû
proto zahrnuje také vy‰etfiování – soud.
Toto dílo se musí uskuteãnit dfiíve, neÏ
JeÏí‰ Kristus pfiijde, aby vykoupil svÛj
lid. ProtoÏe aÏ JeÏí‰ Kristus pfiijde, pfii-
nese s sebou odplatu, aby odmûnil kaÏ-
dého podle jeho ãinÛ (Zj 22,12).

Ti,kdo zkoumali proroctví, tedy zjis-
tili, Ïe Kristus – místo aby pfii‰el na tu-
to zem – vstoupil po skonãení údobí
2300 prorock˘ch dnÛ v roce 1844 do
nebeské svatyni svat˘ch,aby pfied sv˘m
pfiíchodem na zem vykonal závûreãné
dílo smífiení.

Pochopili také, Ïe obûÈ za hfiích pfie-
dobraznû pfiedstavovala JeÏí‰e Krista
jako obûÈ a veleknûz znázorÀoval Pána
JeÏí‰e jako Prostfiedníka,ale také,Ïe ko-
zel – urãen˘ k vyhnání, na nûhoÏ ve-
leknûz pfienesl hfiíchy celého lidu – sym-
bolizoval satana, pÛvodce hfiíchu, na
nûhoÏ budou nakonec vloÏeny v‰ech-
ny vyznané hfiíchy lidí. KdyÏ veleknûz
krví obûti za hfiích oãistil svatyni od
hfiíchÛ, vloÏil hfiíchy na kozla. KdyÏ
JeÏí‰ Kristus svou vlastní krví na konci
své sluÏby odstraní hfiíchy svého lidu
z nebeské svatynû, vloÏí je na satana,
kter˘ musí nést koneãn˘ trest uloÏen˘
soudem. Kozel byl vyhnán do pou‰tû,
aby se uÏ nikdy nemohl vrátit mezi
Izraelce. Satan bude navÏdy odstranûn
z pfiítomnosti Boha a jeho lidu. Bude
zahuben pfii závûreãném zniãení hfií-
chu a hfií‰níkÛ.



Otázka svatynû se stala klíãem k vy-
svûtlení zklamání z roku 1844.Otevfiela
celou soustavu vzájemnû spojen˘ch
pravd, které ukazují, Ïe velké adventní
hnutí vedl BÛh, a dále odhalují, jaké je
dnes postavení a úkol BoÏího lidu. Po-
dobnû jako se JeÏí‰ovi uãedníci v tûÏ-
k˘ch chvílích zármutku a zklamání „za-
radovali, kdyÏ spatfiili Pána,“ ( J 20,20)
tak se nyní zaradovali vûfiící, ktefií oãe-
kávali KristÛv druh˘ pfiíchod. âekali,
Ïe pfiijde ve své slávû, aby odmûnil své
sluÏebníky.KdyÏ v‰ak jejich nadûje po-
hasla,ztratili Pána JeÏí‰e z oãí a jako Ma-
rie u hrobu volali: „Vzali Pána..., a ne-
víme,kam ho poloÏili.“( J 20,2) Nyní jej
vidûli ve svatyni svat˘ch jako svého mi-
losrdného Veleknûze,kter˘ brzy pfiijde
jako jejich král a vysvoboditel. Svûtlo
nebeské svatynû jim osvûtlilo minulost,
pfiítomnost i budoucnost.Pochopili,Ïe
je vedla neomylná BoÏí prozfietelnost.
Stejnû jako první uãedníci nepochopi-
li obsah poselství, které hlásali, to v‰ak
nemûní nic na tom, Ïe toto poselství
bylo v kaÏdém ohledu správné. Hlásá-
ním poselství plnili BoÏí zámûr a jejich
práce nebyla pfied Pánem marná. Zno-
vuzrozeni „k Ïivé nadûji“, radovali se

„nev˘slovnou a vzne‰enou radostí“(1Pt
1,3.8).

Jak proroctví knihy Daniel: „AÏ po
dvou tisících a tfiech stech veãerech a ji-
trech bude oãi‰tûna svatynû“, tak i po-
selství prvního andûla: „Bojte se Boha
a vzdejte mu ãest, neboÈ nastala hodi-
na jeho soudu,“ (Zj 14,7) odkazuje na
sluÏbu JeÏí‰e Krista ve svatyni svat˘ch,
na vy‰etfiující soud, nikoli na jeho pfií-
chod,pfii kterém má vysvobodit svÛj lid
a odstranit bezboÏné.Omyl nebyl ve v˘-
poãtu prorock˘ch lhÛt,ale ve stanovení
události, ke které mûlo dojít po uplynutí
2300 prorock˘ch dnÛ.Tento omyl zpÛ-
sobil,Ïe vûfiící proÏili zklamání,pfiestoÏe
se splnilo v‰echno,co proroctví pfiedpo-
vûdûlo a co mohli podle Písma oãeká-
vat.Právû v dobû,kdy oplakávali konec
sv˘ch nadûjí, do‰lo k události, kterou
poselství pfiedpovídalo a k níÏ muselo
dojít, dfiíve neÏ bude Pán moci pfiijít,
aby odmûnil své sluÏebníky.

JEÎÍ· KRISTUS
VE SVATYNI SVAT¯CH

JeÏí‰ Kristus pfii‰el nikoli na zem, jak
oãekávali, ale – jak ukazoval pfiedobraz
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– do svatynû svat˘ch BoÏího chrámu
v nebi. Prorok Daniel popisuje, jak
Kristus v urãenou dobu pfiichází k „Vû-
kovitému“: „Vidûl jsem v noãním vidû-
ní, hle, s nebesk˘mi oblaky pfiicházel
jakoby Syn ãlovûka;“ – ne na zem, ale
„do‰el aÏ k Vûkovitému, pfiivedli ho
k nûmu.“ (Da 7,13)

Tento pfiíchod pfiedpovídá také pro-
rok Malachiá‰: „I vstoupí nenadále do
svého chrámu Pán,kterého hledáte,po-
sel smlouvy,po nûmÏ touÏíte.Opravdu
pfiijde, praví Hospodin zástupÛ.“ (Mal
3,1) Pán pfii‰el do svého chrámu náhle,
jeho lid to neãekal. Tam ho nehledali.
âekali,Ïe pfiijde na tuto zemi,„aby v pla-
meni ohnû vykonal trest na tûch, ktefií
neznají Boha, a na tûch, ktefií odpírají
poslu‰nost evangeliu“ (2 Te 1,8).

Lidé je‰tû nebyli pfiipraveni setkat
se se sv˘m Pánem. A to se mûlo zmû-
nit. Bylo tfieba, aby se seznámili s uãe-
ním, které jejich pozornost nasmûruje
k BoÏímu chrámu v nebi.AÏ budou ví-
rou sledovat svého Veleknûze, jak tam
slouÏí,pochopí své nové povinnosti.Cír-
kev musí dostat dal‰í varovné poselství
a dal‰í nauãení.

Prorok napsal: „Kdo v‰ak snese den
jeho pfiíchodu? Kdo obstojí, aÏ se on
ukáÏe? Bude jak oheÀ taviãe, jako louh
tûch,kdo bûlí plátno.Taviã usedne a pro-
ãistí stfiíbro,proãistí syny Léviho a pfieta-
ví je jako zlato a stfiíbro. I budou patfiit
Hospodinu a spravedlivû pfiiná‰et obût-
ní dary.“ (Mal 3,2.3) AÏ se Kristus pfie-
stane pfiimlouvat za lidstvo v nebeské
svatyni,budou muset lidé Ïijící na zemi
stát pfied tváfií svatého Boha bez pro-
stfiedníka. Jejich ‰at musí b˘t bez po-
skvrny, jejich povaha musí b˘t oãi‰tûna

od hfiíchu krví Pána JeÏí‰e.Prostfiednic-
tvím BoÏí milosti a vlastním vytrval˘m
úsilím musí zvítûzit v boji se zlem. Za-
tímco v nebi probíhá vy‰etfiující soud,
zatímco vyznané hfiíchy vûfiících jsou
odstraÀovány ze svatynû, musí BoÏí lid
na zemi vykonat zvlá‰tní dílo oãi‰tûní,
odstranûní hfiíchu. Tento proces je jas-
nû popsán ve 14. kapitole knihy Zje-
vení.

AÏ bude toto dílo dokonãeno, bu-
dou Kristovi následovníci pfiipraveni
na pfiíchod svého Pána.„Obûtní dary Ju-
dy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu
vítány jako za dávn˘ch dnÛ, jako v dfií-
vûj‰ích letech.“ (Mal 3,4) Pak bude cír-
kev,kterou Pán vezme k sobû pfii svém
pfiíchodu, církví „slavnou, bez poskvr-
ny, vrásky a ãehokoli podobného“ (Ef
5,27). Bude „krásná jako Luna, ãistá ja-
ko Ïhoucí Slunce, stra‰ná jako vojsko
pod praporci“ (Pís 6,10).

Vedle pfiíchodu Mesiá‰e do jeho chrá-
mu pfiedpovídá Malachiá‰ také druh˘
pfiíchod Pána, kdy pfiijde, aby vykonal
soud: „Pfiedtím vás v‰ak pfiijdu soudit,
rychle usvûdãím cizoloÏníky a ãarodûje,
kfiivopfiíseÏníky, utiskovatele námezd-
níkÛ, vdov a sirotkÛ, ty, kdo odpírají
právo bezdomovci a mû se nebojí,pra-
ví Hospodin zástupÛ.“ (Mal 3,5) Juda
popisuje stejnou událost,kdyÏ fiíká:„Hle,
pfiichází Pán s desetitisíci sv˘ch svat˘ch,
aby vykonal soud nade v‰emi a usvûd-
ãil v‰echny bezboÏné z jejich skutkÛ.“
( Ju 14.15) Tento pfiíchod a vstup Pána
do chrámu jsou dvû rÛzné a oddûlené
události.

Vstup JeÏí‰e Krista jako na‰eho Ve-
leknûze do svatynû svat˘ch,aby ji oãis-
til, jak je vylíãen v knize Daniel 8,14,
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pfiíchod Syna ãlovûka k Vûkovitému,
jak jej popisuje Daniel 7,13, a pfiíchod
Pána do jeho chrámu,pfiedpovûdûn˘ Ma-
lachiá‰em, pfiedstavují stejnou událost.
Tato událost je znázornûna také pfiícho-
dem Ïenicha na svatbu, jak o tom JeÏí‰
vyprávûl v podobenství o deseti dru-
Ïiãkách podle Matou‰e 25. kapitoly.

ÚâASTNÍCI SVATBY

Vlétû a na podzim roku 1844 znûlo vo-
lání: „Îenich pfiichází!“ Tehdy se utvo-
fiily dvû skupiny lidí znázornûné rozum-
n˘mi a po‰etil˘mi druÏiãkami. Jedni
radostnû ãekali na pfiíchod Pána JeÏí‰e
a odpovûdnû se pfiipravovali na setká-
ní s ním,druzí jednali ze strachu a chvil-
kového popudu,spokojili se s teoretic-
k˘m poznáním pravdy, nepfiijali v‰ak
BoÏí milost. V podobenství se vypráví,
Ïe kdyÏ Ïenich pfii‰el,ty,„které byly pfii-
praveny,ve‰ly s ním na svatbu“.Pfiíchod
Ïenicha,o kterém se tu mluví,pfiedchá-
zí svatbu; svatba pak znázorÀuje, jak se
Kristus ujímá svého království. Svaté
mûsto,nov˘ Jeruzalém,kter˘ reprezen-
tuje království a je jeho hlavním mûs-
tem,je naz˘ván „nevûstou,chotí Berán-
kovou“.Andûl Janovi fiekl: „Pojì,ukáÏu
ti nevûstu, choÈ Beránkovu.“ Apo‰tol
Jan pak popisuje: „Ve vytrÏení ducha
mû vyvedl na velikou a vysokou horu
a ukázal mi svaté mûsto Jeruzalém, jak
sestupuje z nebe od Boha.“(Zj 21,9.10)
Svaté mûsto jednoznaãnû pfiedstavuje
Beránkovu nevûstu; druÏiãky, které ‰ly
Ïenichovi naproti, znázorÀují církev.
V knize Zjevení se o BoÏím lidu fiíká,Ïe
jsou hosty na Beránkovû svatbû (Zj
19,9). Jsou-li hosty, nemohou b˘t sou-

ãasnû nevûstou.Prorok Daniel popisuje,
Ïe mu „Vûkovit˘“dal „vladafiskou moc,
slávu a království“ (Da 7,14). Dostane
nov˘ Jeruzalém – hlavní mûsto svého
království –, „krásn˘ jako nevûsta ozdo-
bená pro svého Ïenicha“ (Zj 21,2). AÏ
pfiijme království, pfiijde Kristus ve slá-
vû jako Král králÛ a Pán pánÛ,aby vykou-
pil svÛj lid,kter˘ usedne „s Abrahamem,
Izákem a Jákobem“ v jeho království
k jeho stolu (Mt 8,11; L 22,30), aby se
úãastnil Beránkovy svatební veãefie.

Volání „Îenich pfiichází,“ které za-
znûlo v létû roku 1844, vedlo tisíce lidí
k oãekávání bezprostfiedního Kristova
pfiíchodu. V urãenou dobu Îenich pfii-
‰el – ne v‰ak na zem, jak oãekávali –,ale
k „Vûkovitému“ – v nebi, na svatbu –,
aby pfiijal své království. Ty, „které by-
ly pfiipraveny, ve‰ly s ním na svatbu;
a dvefie byly zavfieny.“(Mt 25,10) Nemu-
sely se osobnû úãastnit svatby,protoÏe
se konala v nebi,kdeÏto ony Ïily na ze-
mi.Následovníci JeÏí‰e Krista mají oãe-
kávat „svého pána, aÏ se vrátí ze svat-
by“(L12,36).Musí v‰ak rozumût tomu,
co se dûje a ve vífie ho následovat,kdyÏ
pfiedstupuje pfied Boha.V tomto smys-
lu se o nich mÛÏe fiíci, Ïe se svatby
úãastní.

V podobenství se svatby zúãastnily
ty druÏiãky, které mûly kromû lamp ta-
ké olej v nádobkách.Ti,kdo znali prav-
du z Písma a pfiijali také BoÏího Ducha
a milost, kdo bûhem trpké zkou‰ky tr-
pûlivû ãekali a zkoumali Bibli,aby obdr-
Ïeli vût‰í poznání, ti pochopili pravdu
o svatyni v nebi i zmûnu Spasitelovy
sluÏby a vírou sledovali jeho dílo v ne-
beské svatyni. V‰ichni, kdo na zákla-
dû svûdectví Písma pfiijali tuto pravdu
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a vírou sledovali Krista, jak pfiedstupu-
je pfied Boha,aby vykonal poslední ãást
prostfiednického díla a pfiiblíÏil se k oka-
mÏiku,kdy pfiijme své království – v‰ich-
ni tito lidé se podle podobenství úãast-
ní svatby.

Podobenství z 22.kapitoly Matou‰ova
evangelia pouÏívá také obrazu svatby
a zfietelnû ukazuje, Ïe vy‰etfiující soud
probíhá pfied svatební hostinou. Pfied
svatbou vchází král,aby si prohlédl sto-
lovníky, zda si v‰ichni oblékli svatební
roucho – neposkvrnûné roucho pova-
hy omyté a oãi‰tûné krví Beránka (Mt
22,11; Zj 7,14).Kdo si neoblékne tako-
v˘ ‰at, bude ze svatební hostiny vylou-
ãen.Král v‰ak pfiijme v‰echny,které pfii
vy‰etfiování najde obleãené ve svateb-
ním ‰atu a uzná je za hodné,aby vstou-
pili do jeho království a usedli s ním na
jeho trÛnu.Toto zkoumání povahy, zji‰-
Èování, kdo je pfiipraven pro BoÏí krá-
lovství, je vy‰etfiující soud, závûreãn˘
úkon v nebeské svatyni.

AÏ vy‰etfiování skonãí,aÏ budou pro-
vûfieny pfiípady v‰ech lidí, ktefií se kdy
hlásili k Bohu, aÏ bude rozhodnuto
o kaÏdém z nich, tehdy – a ne dfiíve –
doba milosti pro lidstvo skonãí a „dvefie
milosti“ se uzavfiou. Jediná kratiãká vû-
ta: Ty, „které byly pfiipraveny, ve‰ly
s ním na svatbu; a dvefie byly zavfieny,“
(Mt 25,10) nás tak provází cel˘m údo-
bím závûreãné sluÏby na‰eho Spasitele
aÏ do chvíle, kdy velké dílo záchrany
ãlovûka skonãí.

V pozemské svatyni, která, jak jsme
vidûli, je obrazem sluÏby v nebeské sva-
tyni, konãila sluÏba v prvním oddûlení
svatynû tehdy, kdyÏ veleknûz v Den
smífiení vstoupil do druhého oddûlení –

do svatynû svat˘ch. BÛh pfiikázal: „Ni-
kdo z lidí nesmí b˘t ve stanu setkávání,
kdyÏ vejde do svatynû k vykonávání
smírãích obfiadÛ, dokud nevyjde.“ (Lv
16,17) Stejnû tak skonãil Kristus první
ãást své sluÏby, kdyÏ pfie‰el do svatynû
svat˘ch, aby vykonal závûreãnou ãást
díla smífiení. KdyÏ v‰ak skonãila sluÏba
v prvním oddûlení, zaãala sluÏba ve
druhém oddûlení. V obrazné sluÏbû
opustil veleknûz v Den smífiení svatyni,
a pfiedstoupil pfied Boha s krví zvífiat
obûtovan˘ch za hfiíchy v‰ech IzraelcÛ,
ktefií jich upfiímnû litovali. Stejnû tak
JeÏí‰ skonãil teprve první ãást svého
díla, které koná jako ná‰ zástupce,a za-
hájil druhou ãást stejné sluÏby, pfii níÏ
stále pfiedkládá pfied Otcem svou krev
jako obûÈ za hfií‰níky.

V roce 1844 tomu adventisté nepo-
rozumûli.KdyÏ uplynula doba oãekáva-
ného JeÏí‰ova pfiíchodu,nepfiestali vûfiit,
Ïe jeho pfiíchod je blízko.Domnívali se,
Ïe nastala rozhodná chvíle:sluÏba Pána
JeÏí‰e jako zástupce lidstva pfied Bohem
skonãila a doba milosti pro lidstvo skon-
ãí podle Bible krátce pfied pfiíchodem
Pána na nebesk˘ch oblacích.Tak jim to
alespoÀ pfiipadalo; zdálo se jim, Ïe to
jasnû vysvítá z textÛ Písma svatého,
v nichÏ se hovofií o dobû, kdy lidé bu-
dou hledat, klepat a volat u dvefií BoÏí
milosti,nikdo jim v‰ak neotevfie.Kladli
si také otázku, zda doba, kdy oãekávali
druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista,není spí‰e
zaãátkem tohoto období, které bezpro-
stfiednû pfiedchází jeho pfiíchod.Proto-
Ïe hlásali poselství o pfiicházejícím sou-
du,domnívali se,Ïe splnili svÛj úkol vÛ-
ãi svûtu. Pfiestali cítit odpovûdnost za
záchranu nevûfiících – zdálo se jim ostat-
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nû, Ïe jejich nafoukané a rouhavé po-
smû‰ky jsou jenom dal‰ím dÛkazem,Ïe
na lidi, ktefií odmítli BoÏí milost, BoÏí
Duch uÏ nepÛsobí.To v‰echno je utvr-
zovalo v pfiesvûdãení, Ïe doba milosti
skonãila neboli – jak to vyjadfiovali –
„dvefie milosti se zavfiely“.

Studiem otázky svatynû získali jasnûj-
‰í poznání.Nyní se ukázalo jako správné
jejich pfiesvûdãení, Ïe konec období
2300 prorock˘ch dnÛ v roce 1844 ozna-
ãuje rozhodn˘ okamÏik.I kdyÏ se oprav-
du zavfiely dvefie nadûje a milosti, jimiÏ
lidé po osmnáct staletí pfiicházeli k Bo-
hu, otevfiely se jiné dvefie a BÛh lidem
nabízí odpu‰tûní hfiíchÛ díky sluÏbû Je-
Ïí‰e Krista ve svatyni svat˘ch. Jedna ãást
JeÏí‰ovy sluÏby skonãila a zaãala druhá.
Dvefie do nebeské svatynû,kde Kristus
slouÏí ve prospûch hfií‰níkÛ, jsou stále
otevfiené.

Teprve nyní pochopili slova JeÏí‰e
Krista z knihy Zjevení,urãená církvi v je-
jich dobû: „Toto prohla‰uje ten Svat˘
a Prav˘,kter˘ má klíã DavidÛv; kdyÏ on
otvírá, nikdo nezavfie, a kdyÏ on zavírá,
nikdo neotevfie:Vím o tv˘ch skutcích.
Hle,otevfiel jsem pfied tebou dvefie,a ni-
kdo je nemÛÏe zavfiít.“ (Zj 3,7.8)

JEÎÍ·OVA P¤ÍMLUVNÁ SLUÎBA

V‰ichni,kdo vírou následují JeÏí‰e Kris-
ta ve velkém díle smífiení,mají prospûch
z jeho prostfiednické sluÏby; a naopak
ti,kdo odmítají poznání t˘kající se této
Kristovy sluÏby, nemají z nûho Ïádn˘
uÏitek.Podobnû na tom byli i Îidé,kte-
fií pfii JeÏí‰ovû prvním pfiíchodu v nûj
neuvûfiili jako ve Spasitele svût. Ani oni
nemohli pfiijmout odpu‰tûní,které nabí-

zí.KdyÏ JeÏí‰ po svém nanebevstoupení
ve‰el se svou krví do nebeské svatynû,
aby své následovníky poctil poÏehná-
ním své prostfiednické sluÏby, zÛstali
Îidé v naprosté nevûdomosti a dále pfii-
ná‰eli nepotfiebné obûti a dary. Obraz-
ná sluÏba skonãila.Dvefie,jimiÏ lidé dfií-
ve mohli pfiicházet k Bohu, uÏ nebyly
otevfiené. Îidé odmítli hledat Boha je-
din˘m zpÛsobem, kter˘m k nûmu mo-
hli pfiijít, totiÏ prostfiednictvím sluÏby
v nebeské svatyni.Proto uÏ dále nemû-
li s Bohem spojení. Pro nû se dvefie za-
vfiely. Nepoznali v Kristu pravou obûÈ
a jediného prostfiedníka pfied Bohem,
a proto nemûli z jeho prostfiednické
sluÏby ani Ïádn˘ prospûch.

Jednání nevûfiících ÎidÛ je obrazem
jednání lhostejn˘ch a nevûfiících mezi
kfiesÈany,ktefií zámûrnû nechtûjí nic vû-
dût o sluÏbû na‰eho milosrdného Ve-
leknûze. KdyÏ v obrazné starozákonní
sluÏbû vstoupil veleknûz do svatynû
svat˘ch, mûli se v‰ichni Izraelci shro-
máÏdit kolem svatynû a co nejuctivûji
se pokofiit pfied Bohem, aby jim mohlo
b˘t odpu‰tûno a nemuseli b˘t vylou-
ãeni ze shromáÏdûní. Oã dÛleÏitûj‰í je
pochopit sluÏbu na‰eho Veleknûze ve
skuteãném Dni smífiení a vûdût, co od
nás poÏaduje.

Lidé nemohou beztrestnû odmítat va-
rování, která jim BÛh milostivû posílá.
BÛh varoval lidi v dobû Noeho a jejich
záchrana závisela na tom, jak˘ postoj
k poselství zaujmou. ProtoÏe v˘strahu
odmítli,BÛh odÀal hfií‰nému lidstvu své-
ho Ducha a lidé zahynuli ve vodách po-
topy.VAbrahamovû dobû se Milost pfies-
tala pfiimlouvat za hfií‰né obyvatele Sodo-
my, a v‰echny – kromû Lota, jeho Ïeny
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a dvou dcer – zniãil oheÀ seslan˘ z ne-
be. Podobnû také v dobû Pána JeÏí‰e
sly‰eli tehdej‰í nevûfiící Îidé varování
z úst BoÏího Syna: „Vá‰ dÛm se vám po-
nechává pust˘.“ (Mt 23,38) Pfii pohledu
do závûreãného období lidsk˘ch dûjin
prohlásil vûãn˘ BÛh o lidech, ktefií „ne-
pfiijali a nemilovali pravdu, která by je
zachránila“, Ïe „je BÛh vydává do moci
klamu, aby uvûfiili lÏi. Tak budou odsou-
zeni v‰ichni, kdo neuvûfiili pravdû, ale
nalezli zalíbení v nepravosti.“(2 Te 2,10-
12) KdyÏ odmítají uãení jeho slova,BÛh
jim odjímá svého Ducha a ponechává je
na pospas bludÛm, které mají rádi.

Kristus se v‰ak stále pfiimlouvá za lid-
stvo a poznání nabízí v‰em,kdo po nûm
touÏí.Adventisté to zpoãátku nechápa-
li; pochopili to aÏ pozdûji – teprve kdyÏ
porozumûli textÛm Písma, jeÏ vymezu-
jí jejich postavení.

Po uplynutí urãeného data v roce
1844 nastalo pro vûfiící, ktefií se i na-
dále drÏeli adventní víry, velmi svízel-
né období. Jedinou pomocí, která jim
pomohla pochopit jejich situaci, bylo
uãení o nebeské svatyni. Nûktefií za-
vrhli svou dfiívûj‰í víru ve v˘poãet pro-
rock˘ch období a mocn˘ vliv Ducha
svatého, kter˘ provázel adventní hnu-
tí, pfiipisovali lidsk˘m nebo satansk˘m
silám. Jiní i nadále vûfiili, Ïe je vedl Pán.
KdyÏ ãekali, hledali a modlili se, aby
jim Pán ukázal svou vÛli, pochopili, Ïe
jejich Veleknûz zahájil druhou ãást své
sluÏby. Vírou ho sledovali a pochopili
také, co je závûreãn˘m úkolem církve.
Plnûji porozumûli poselství prvního
a druhého andûla a byli pfiipraveni pfii-
jmout a hlásat svûtu slavnostní varo-
vání tfietího andûla ze Zjevení 14. ka-
pitoly.



„Tu se otevfiel BoÏí chrám v nebesích,
a bylo v nûm vidût schránu jeho smlou-
vy.“ (Zj 11,19) Schrána neboli truhla
BoÏí smlouvy je ve svatyni svat˘ch,
v druhém oddûlení svatynû.Pfii sluÏbû
v pozemském svatostánku, kter˘ je
„obrazem a stínem nebeské svatynû“,
vstupoval veleknûz do tohoto oddûle-
ní pouze ve velik˘ Den smífiení, aby
svatyni oãistil.Proto sdûlení, Ïe se ote-
vfiel BoÏí chrám v nebi a bylo vidût
truhlu jeho smlouvy, odkazuje na ote-
vfiení svatynû svat˘ch v nebeské svaty-
ni v roce 1844, kdy tam vstoupil Kris-
tus, aby vykonal závûreãné dílo smí-
fiení. Lidé, ktefií vírou sledovali svého
Veleknûze, kdyÏ zahájil sluÏbu ve sva-
tyni svat˘ch, postfiehli také truhlu Bo-
Ïí smlouvy. Studiem otázky svatynû po-
chopili zmûnu, k níÏ do‰lo ve sluÏbû
JeÏí‰e Krista – poznali, Ïe nyní slouÏí
pfied schránou BoÏí smlouvy a nabízí
svou krev za hfií‰níky.

Truhla v pozemském svatostánku
ukr˘vala dvû kamenné desky, na nichÏ
byla vyryta pfiikázání BoÏího zákona.
Truhla obsahovala pouze desky zákona
a pfiítomnost BoÏích pfiikázání jí dodá-

vala hodnotu a svatost. KdyÏ se v ne-
bi otevfiel BoÏí chrám, vûfiící „uvidûli“
schránu BoÏí smlouvy. Ve svatyni sva-
t˘ch nebeské svatynû je uchováván Bo-
Ïí zákon – zákon, kter˘ BÛh vydal za
hfimûní hromu na Sinaji a zapsal sv˘m
prstem na kamenné desky.

BoÏí zákon v nebeské svatyni je velk˘
originál, pfiikázání zaznamenaná na ka-
menné desky a zapsaná MojÏí‰em do
knih jsou jeho pfiesn˘m opisem. Lidé,
ktefií pfiijali tuto dÛleÏitou pravdu, po-
chopili svatost a nemûnnost BoÏího
zákona.

Pochopili jako nikdy pfiedtím v˘-
znam Spasitelov˘ch slov: „Dokud ne-
pomine nebe a zemû,nepomine jediné
písmenko ani jediná ãárka ze Zákona.“
(Mt 5,18) BoÏí zákon je zjevením BoÏí
vÛle a projevem jeho charakteru, pro-
to musí trvat navûky „jako vûrn˘ svûdek
v nebi“. BÛh nezru‰il ani jediné pfiiká-
zání,nezmûnil ani jediné písmeno nebo
háãek. Îalmista prohlásil: „Vûãnû, Hos-
podine, stojí pevnû v nebesích tvé slo-
vo.“„V‰echna jeho ustanovení jsou vûr-
ná,spolehlivá navûky a navÏdy.“(Î119,
89;111,7.8)
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NEZMùNITELNÁ BOÎÍ VÒLE
BoÏí zákon se nikdy nemûl zmûnit – otázka jeho 

trvalé platnosti nab˘vá na v˘znamu zvlá‰tû 

v souvislosti se zachováváním ãtvrtého pfiikázání.



âTVRTÉ P¤IKÁZÁNÍ

Uprostfied Desatera je zapsáno ãtvrté
pfiikázání, jak bylo pÛvodnû ohlá‰eno:
„Pamatuj na den sobotní, Ïe ti má b˘t
svat˘. ·est dní bude‰ pracovat a dûlat
v‰echnu svou práci. Ale sedm˘ den je
den odpoãinutí Hospodina, tvého
Boha. Nebude‰ dûlat Ïádnou práci ani
ty ani tvÛj syn a tvá dcera ani tvÛj ot-
rok a tvá otrokynû ani tvé dobytãe ani
tvÛj host, kter˘ Ïije v tv˘ch branách.
V‰esti dnech uãinil Hospodin nebe i ze-
mi,mofie a v‰echno,co je v nich,a sed-
mého dne odpoãinul. Proto poÏehnal
Hospodin den odpoãinku a oddûlil jej
jako svat˘.“ (Ex 20,8-11)

BoÏí Duch zapÛsobil na srdce lidí,
ktefií studovali Písmo. Do‰li k pfiesvûd-
ãení, Ïe nevûdomû pfiestupovali toto
pfiikázání, protoÏe nesvûtili den odpo-
ãinku Boha Stvofiitele.Zaãali hledat dÛ-
vody,které vedly k zachovávání prvního
dne t˘dne – nedûle – místo dne, kter˘
posvûtil BÛh.V Bibli nena‰li jedin˘ do-
klad,Ïe BÛh zru‰il ãtvrté pfiikázání nebo
pfienesl poÏehnání ze soboty na jin˘
den. Upfiímnû se snaÏili poznat a napl-
nit BoÏí vÛli. KdyÏ zjistili, Ïe pfiestupují
BoÏí zákon, pocítili v srdci hlubokou
bolest a svou vûrnost Bohu dali najevo
tím, Ïe zaãali zachovávat sobotu.

Mnozí vynaloÏili znaãné úsilí, aby
jim jejich pfiesvûdãení vyvrátili; nikdo
v‰ak nepochyboval, Ïe byla-li pozem-
ská svatynû kopií svatynû v nebi, pak
zákon uloÏen˘ v pozemské truhle je
pfiesn˘m opisem zákona uloÏeného
v nebi, a pfiijmout pravdu o nebeské
svatyni znamená také uznat poÏadavky
BoÏího zákona, a tím i závaznost za-

chovávání soboty podle ãtvrtého pfii-
kázání.To je také dÛvod rozhofiãeného
odporu namífieného proti v˘kladu Pís-
ma, kter˘ objasÀoval Kristovu sluÏbu
v nebeské svatyni. Lidé se pokou‰eli
zavfiít dvefie, které BÛh otevfiel, a otev-
fiít dvefie, které BÛh zavfiel. Av‰ak Pán,
kter˘ „kdyÏ otvírá,nikdo nezavfie,a kdyÏ
zavírá,nikdo neotevfie,“prohlásil: „Hle,
otevfiel jsem pfied tebou dvefie,a nikdo
je nemÛÏe zavfiít.“ (Zj 3,7.8) Kristus
otevfiel dvefie, to znamená, Ïe zahájil
sluÏbu ve svatyni svat˘ch.Z otevfien˘ch
dvefií nebeské svatynû „zazáfiilo svûtlo“
a ukázalo nám, Ïe zákon, kter˘ je tam
uschován, obsahuje také ãtvrté pfiiká-
zání. Co BÛh ustanovil, ãlovûk nemá
právo zru‰it.

Lidé, ktefií pfiijali poznání o pro-
stfiednické sluÏbû JeÏí‰e Krista a o ne-
mûnnosti BoÏího zákona, pochopili, Ïe
tyto pravdy obsahuje kniha Zjevení ve
14. kapitole. Poselství uvedené kapito-
ly obsahuje trojnásobné varování (viz
Dodatek ã. 33) a mûlo pfiipravit obyva-
tele zemû na druh˘ KristÛv pfiíchod.
Zpráva „nastala hodina jeho soudu“uka-
zuje na závûreãné dílo Kristovy sluÏby
pro záchranu lidstva. Oznamuje prav-
du, jeÏ musí znít, dokud Spasitel neu-
konãí sluÏbu Pfiímluvce a nevrátí se na
tuto zemi,aby vzal svÛj lid k sobû. Soud,
kter˘ zaãal roku 1844,musí pokraãovat
tak dlouho,dokud nebude rozhodnuto
o údûlu v‰ech lidí, Ïiv˘ch i mrtv˘ch,
proto potrvá aÏ do konce doby milos-
ti.Aby lidé pfii soudu obstáli a mohli se
na to i pfiipravit, poselství je vyz˘vá:
„Bojte se Boha a vzdejte mu ãest,“
„pokleknûte pfied tím,kdo uãinil nebe,
zemi, mofie i prameny vod.“ K jakému
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v˘sledku povede pfiijetí varovného po-
selství, ukazují slova: „Zde se ukáÏe vy-
trvalost svat˘ch, ktefií zachovávají BoÏí
pfiikázání a vûrnost JeÏí‰i.“ Je nezbytné,
aby lidé zachovávali BoÏí zákon, a tak
se pfiipravili na soud. Podle tohoto zá-
kona bude BÛh pfii soudu posuzovat
povahu lidí. Apo‰tol Pavel napsal: „Ti,
ktefií znali zákon a hfie‰ili,budou odsou-
zeni podle zákona... Nastane den, kdy
BÛh skrze JeÏí‰e Krista bude soudit...,co
je v lidech skryto.“A dále dodává:„Ospra-
vedlnûni budou, kdo zákon sv˘mi ãiny
plní.“ (¤ 2,12-16) âlovûk potfiebuje ví-
ru, aby mohl plnit BoÏí zákon, protoÏe
„bez víry není moÏné zalíbit se Bohu“
a „cokoli není z víry, je hfiích“(Îd 11,6;
¤ 14,23).

POSELSTVÍ PRVNÍHO ANDùLA

Poselství prvního andûla lidi vyz˘vá,aby
se „báli Boha a vzdali mu ãest“, aby ho
uctívali jako Stvofiitele nebe a zemû;
a to mohou naplnit pouze poslu‰ností
jeho zákona. Kniha Kazatel radí: „Boha
se boj a jeho pfiikázání zachovávej; na
tom u ãlovûka v‰echno závisí.“ (Kaz
12,13) JestliÏe ãlovûk neplní BoÏí pfii-
kázání, Pán od nûj nemÛÏe pfiijmout
ani projev úcty. „V tom je totiÏ láska
k Bohu, Ïe zachováváme jeho pfiikázá-
ní.“ „Odvrací-li se nûkdo od sly‰ení
Zákona, i jeho modlitba je ohavností.“
(1 J 5,3; Pfi 28,9)

Povinnost uctívat Boha vypl˘vá z to-
ho, Ïe je Stvofiitel; v‰ichni mu vdûãí za
svou existenci. Kdykoli Bible uvádí, Ïe
BÛh má nárok na úctu a uctívání pfied
pohansk˘mi modlami,vÏdy to odÛvod-
Àuje doklady jeho stvofiitelské moci.

„V‰echna boÏstva národÛ jsou bÛÏci,
ale Hospodin uãinil nebe.“(Î 96,5) „Ke
komu mne chcete pfiipodobnit,aby mi
byl roven? praví Svat˘. K v˘‰inû zved-
nûte zraky a hleìte: Kdo stvofiil toto
v‰echno?“ „Toto praví Hospodin, stvo-
fiitel nebe, onen BÛh, jenÏ vytvofiil ze-
mi, jenÏ ji uãinil...: Já jsem Hospodin
a jiného uÏ není.“ (Iz 40,25.26; 45,18)
Îalmista prohlásil: „Vûzte, Hospodin je
BÛh,on nás uãinil, a ne my sami sebe.“
„Pfiistupme,klaÀme se,kleknûme,skloÀ-
me kolena pfied Hospodinem, kter˘
nás uãinil.“(Î 95,6;100,3) Také nebeské
bytosti uctívají Boha – a jako dÛvod,
proã to povaÏují za svou povinnost,
udávají: „Jsi hoden, Pane a BoÏe ná‰,
pfiijmout slávu, ãest i moc, neboÈ ty jsi
stvofiil v‰echno a tvou vÛlí v‰echno po-
vstalo a jest.“ (Zj 4,11)

Zjevení 14. kapitola vyz˘vá lidi, aby
uctívali Stvofiitele.Poté proroctví popi-
suje skupinu lidí, ktefií na základû troj-
násobného poselství zachovávají BoÏí
pfiikázání. âtvrté pfiikázání pfiitom pfií-
mo ukazuje na Boha jako Stvofiitele:
„Sedm˘ den je den odpoãinutí Hospo-
dina, tvého Boha...V ‰esti dnech uãinil
Hospodin nebe i zemi, mofie a v‰ech-
no, co je v nich, a sedmého dne odpo-
ãinul. Proto poÏehnal Hospodin den
odpoãinku (sobotu) a oddûlil jej jako
svat˘.“(Ex 20,10.11) O sobotû Pán také
nechal napsat,Ïe je „znamením...,abys-
te vûdûli,Ïe já jsem Hospodin,vá‰ BÛh“
(Ez 20,20). ZdÛvodnûní zní: „V ‰esti
dnech totiÏ uãinil Hospodin nebe a ze-
mi, ale sedmého dne odpoãinul a od-
dechl si.“ (Ex 31,17)

„V˘znam soboty jako památníku stvo-
fiení spoãívá v tom,Ïe stále zpfiítomÀuje

287(436-437)



prav˘ dÛvod, proã Bohu náleÏí úcta“ –
protoÏe je Stvofiitel a my jsme jeho stvo-
fiení. „Sobota je proto prav˘m zákla-
dem bohosluÏby, protoÏe uãí této v˘-
znamné pravdû pÛsobivûji neÏ cokoli
jiného. Prav˘ dÛvod pro uctívání Boha
– nejen pro uctívání sedmého dne, ale
pro uctívání Boha vÛbec – je dán roz-
dílem mezi Stvofiitelem a jeho stvofie-
ním. Tato úÏasná skuteãnost se nikdy
nemÛÏe stát pfieÏitkem; nesmí upad-
nout v zapomnûní.“ ( J. N. Andrews,
Dûjiny soboty,kap.27) Proto BÛh usta-
novil sobotu uÏ v ráji, aby tuto pravdu
lidem provÏdy pfiipomínal. Pokud sku-
teãnost, Ïe BÛh je ná‰ Stvofiitel, bude
dÛvodem, proã ho máme uctívat, po-
tud bude sobota znamením a památní-
kem této skuteãnosti.Kdyby v‰ichni li-
dé zachovávali sobotu, vedlo by je to
v citech i my‰lení ke Stvofiiteli jako
k pfiedmûtu úcty a uctívání a nikdy by
se z nich nestali modláfii, lidé Bohu ne-
vûrní a nevûfiící.Zachovávání soboty je
znamením vûrnosti pravému Bohu, to-
mu, „kdo uãinil nebe, zemi,mofie i pra-
meny vod“(Zj 14,7).Z toho vypl˘vá, Ïe
poselství, které vyz˘vá lidi k uctívání
Boha a zachovávání jeho pfiikázání, je
zvlá‰È vybízí k tomu, aby dodrÏovali
ãtvrté pfiikázání.

PROROCTVÍ O ·ELMù

Vedle lidí, ktefií zachovávají BoÏí pfiiká-
zání a vûrnost JeÏí‰i,pfiedstavuje posel-
ství tfietího andûla dal‰í skupinu, proti
jejímÏ bludÛm vyslovuje dÛrazné varo-
vání: „Kdo kleká pfied ‰elmou a pfied
její sochou, kdo pfiijímá její cejch na
ãelo ãi na ruku, bude pít víno BoÏího

rozhorlení.“ (Zj 14,9.10) Máme-li poro-
zumût uvedenému poselství, je tfieba
správnû pochopit pouÏité symboly. Co
pfiedstavuje ‰elma, socha (nebo také
obraz) a cejch neboli znamení?

Série proroctví, která pouÏívají uve-
dené symboly, zaãíná ve 12. kapitole
knihy Zjevení drakem,kter˘ se pokusil
zahubit Krista pfii jeho narození.Ve Zje-
vení 12,9 se vysvûtluje,Ïe drak je satan.
To on podnítil Heroda, aby se snaÏil
JeÏí‰e zabít. Hlavním satanov˘m ná-
strojem v boji proti Kristu a jeho lidu
v prvních staletích kfiesÈanské éry byla
fiímská fií‰e a její pfievaÏující pohanské
náboÏenství. Proto drak, i kdyÏ pfiede-
v‰ím pfiedstavuje satana, v druhé fiadû
symbolizuje pohansk˘ ¤ím.

Tfiináctá kapitola (ver‰e 1-10) popi-
suje jinou ‰elmu, která „byla jako lev-
hart“. Drak jí dal „svou sílu i trÛn i ve-
likou moc“. Tento symbol, jak vûfiila
vût‰ina protestantÛ, pfiedstavuje papeÏ-
ství,které pfievzalo moc,vládu a autori-
tu dfiívûj‰í pohanské fiímské fií‰e.O ‰el-
mû podobné levhartovi se fiíká:„A bylo
jí dáno, aby mluvila py‰nû a rouhavû...
A tak otevfiela ústa a rouhala se Bohu,
jeho jménu i jeho pfiíbytku, v‰em, kdo
pfieb˘vají v nebi. A bylo jí dáno, aby
vedla válku proti svat˘m a aby nad ni-
mi zvítûzila. Dostala moc nad kaÏd˘m
kmenem, národem, jazykem i rasou.“
Popis se témûfi doslovnû shoduje s po-
pisem malého rohu z knihy Daniel 7.
kapitoly a nepochybnû pfiedstavuje pa-
peÏství.

„A mûla moc po ãtyfiicet dva mûsí-
ce.“ „Jedna z jejích hlav vypadala jako
smrtelnû ranûná.“ Dále prorok uvádí:
„Kdo má jít do zajetí, pÛjde do zajetí.

288 (437-439)



Kdo má zemfiít meãem, musí meãem
zemfiít.“âtyfiicet dva mûsícÛ je tfii a pÛl
roku neboli 1260 dnÛ ze 7. kapitoly
knihy Daniel; a je to doba, v níÏ mûla
papeÏská moc utlaãovat BoÏí lid. Toto
období, jak bylo uvedeno v pfiedcho-
zích kapitolách, zaãalo nadvládou pa-
peÏství v roce 538 po Kr.a skonãilo ro-
ku 1798.Vuvedeném roce francouzská
armáda zajala papeÏe, a papeÏská moc
tím utrpûla smrtelnou ránu. Splnilo se
proroctví: „Kdo má jít do zajetí, pÛjde
do zajetí.“

Poté proroctví uvádí dal‰í symbol;
prorok pí‰e: „Vtom jsem vidûl jinou
‰elmu,jak vyvstala ze zemû:mûla dva ro-
hy jako beránek.“ (Zj 13,11) Vzhled té-
to ‰elmy i zpÛsob jejího zrodu nazna-
ãují, Ïe pfiedstavuje mocnost, která se
od pfiedchozích li‰í.BÛh pfiedstavil pro-
roku Danielovi velká království, která
vládla svûtu, jako divé ‰elmy. Postupnû
povstávaly, kdyÏ „ãtyfii nebeské vûtry
rozboufiily velké mofie“ (Da 7,2). V17.
kapitole knihy Zjevení andûl vysvûtlil,
Ïe „vody“ pfiedstavují „národy, davy, ra-
sy a jazyky“ (Zj 17,15).Vûtry jsou sym-
bolem válek a bojÛ; ãtyfii nebeské vûtry
bojující na velkém mofii znázorÀují do-
byvaãné války a pfievraty, jimiÏ se jed-
notlivá království dostávala k moci.

Av‰ak ‰elma s beránãími rohy „vy-
vstala ze zemû“.Tato mocnost nemuse-
la porazit jiné národy, aby se postavila
na jejich místo. Takto pfiedstaven˘ ná-
rod musel vzniknou na dosud neobyd-
leném území a postupnû a v klidu vy-
rÛst ve velk˘ národ. Nûco takového se
nemohlo stát ve Starém svûtû, plném
vzájemnû soupefiících národÛ, v roz-
boufieném mofii „národÛ,davÛ, ras a ja-

zykÛ“.Tuto mocnost musíme hledat na
západní polokouli.

Kter˘ národ Nového svûta nab˘val
v roce 1798 na moci, zaãal rÛst k síle
a velikosti a obracet na sebe pozornost
svûta? V˘klad symbolu neponechává
Ïádné otazníky; údaje proroctví odka-
zují na jedin˘ národ – na Spojené státy
americké. KdyÏ fieãníci a dûjepisci po-
pisují vznik a vzestup USA,nevûdomky
opakují my‰lenky i témûfi doslovné
znûní prorockého popisu.·elma podle
proroctví „vyvstala ze zemû“. Jak uvá-
dûjí nûktefií pfiekladatelé, slovo „vyvsta-
la“ znamená doslova „vypuãela nebo
vyrostla jako rostlina“. A jak jsme jiÏ
uvedli,musel tento národ vzniknout na
dosud neosídleném území. Jist˘ v˘-
znamn˘ spisovatel,kdyÏ popisuje vznik
Spojen˘ch státÛ, mluví o „tajemství je-
jich vzniku z prázdna“.¤íká:„Nehluãnû
jako semínko jsme vyrostli ve velmoc.“
(G.A.Townsend,The New World Com-
pared with the Old,str.462) Dublinsk˘
deník psal v roce 1850 o Spojen˘ch
státech jako o podivuhodné mocnosti,
která se znenadání „vynofiila“a „v tichu
zemû nab˘vala den za dnem na síle
a hrdosti“(The Dublin Nation).Edward
Everett fiekl v kázání o otcích poutní-
cích, zakladatelích tohoto národa:
„Hledali nûjaké zapadlé místo, v jehoÏ
skrytosti a odlehlosti by byli bezpeãni
a kde by malá církev z Leidenu mohla
proÏívat svobodu svûdomí. Pohleìte
na rozsáhlá území,která dobyli bez bo-
je, ... vztyãili na nich prapor kfiíÏe.“
(Projev pronesen˘ v Plymouthu,Massa-
chusetts, 22. prosince 1824, str.11)

„Mûla dva rohy jako beránek.“ Rohy
podobné beránãím naznaãují mládí,
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nevinnost a laskavost.V˘stiÏnû charakte-
rizují Spojené státy v dobû,kterou pro-
rok vidûl jako dobu jejich vzniku, tedy
v roce 1798. Mnozí z kfiesÈansk˘ch vy-
hnancÛ,ktefií jako první pfii‰li do Ame-
riky a tam hledali útoãi‰tû pfied útlakem
králÛ a nesná‰enlivostí knûÏí, chtûli za-
loÏit vládu na pevném základu obãan-
ské a náboÏenské svobody. Své postoje
vyjádfiili v Prohlá‰ení nezávislosti, kte-
ré vyslovilo velkou zásadu, Ïe „v‰ichni
lidé se narodili sobû rovní a mají neza-
datelné právo na Ïivot a svobodu; mají
právo usilovat o ‰tûstí“.Ústava zaruãuje
v‰em lidem právo na sebeurãení.Pfied-
pokládá, Ïe zástupci zvolení v‰eobec-
n˘m hlasováním budou vydávat záko-
ny a dbát na jejich uplatÀování. Ústava
zaruãila také náboÏenskou svobodu
a kaÏd˘ smûl uctívat Boha podle vlast-
ního svûdomí.Republikánství a protes-
tantismus se staly základními zásadami
Spojen˘ch státÛ. Tyto principy jsou ta-
jemstvím americké moci a úspûchu.
Utlaãovaní a pokofiovaní lidé z celého
kfiesÈanského svûta se obraceli k této ze-
mi se zájmem a s nadûjí.Milióny lidí se
vydaly k jejím bfiehÛm a Spojené státy
se zafiadily mezi svûtové mocnosti.

·elma s beránãími rohy v‰ak „mlu-
vila jako drak“.„Z povûfiení té první ‰el-
my vykonává ve‰kerou její moc. Nutí
zemi a její obyvatele, aby klekali pfied
první ‰elmou,které se zahojila její smr-
telná rána, ... rozkazuje obyvatelÛm ze-
mû, aby postavili sochu té ‰elmû, která
byla smrtelnû zranûna meãem,a pfiece
zÛstala naÏivu.“ (Zj 13,11-14)

Beránãí rohy a draãí hlas symbolické
‰elmy ukazují na zásadní rozpor mezi
tím, co zmínûn˘ národ fiíká a co dûlá.

„Mluvení“ národa pfiedstavuje rozhod-
nutí jeho zákonodárn˘ch a soudních
orgánÛ, jimiÏ se popírají liberální a mí-
rové zásady,které si tento národ vytyãil
jako základ své politiky. Pfiedpovûì, Ïe
bude mluvit „jako drak“a bude vykoná-
vat „ve‰kerou moc té první ‰elmy“jasnû
naznaãuje,Ïe i v této zemi se postupnû
projeví nesná‰enlivost a pronásledová-
ní, stejnû jako u mocností, které pfied-
stavuje drak a ‰elma podobná levhar-
tovi.Proroctví,Ïe ‰elma se dvûma rohy
bude nutit „zemi a její obyvatele,aby kle-
kali pfied první ‰elmou,“ naznaãuje, Ïe
tato mocnost silou prosadí urãitá nafií-
zení, která budou poctou papeÏství.

Tato nafiízení budou v pfiímém roz-
poru se zásadami její vlády, jejími svo-
bodn˘mi institucemi, jasn˘mi prin-
cipy obsaÏen˘mi v Prohlá‰ení nezá-
vislosti, s duchem ústavy. Zakladatelé
Spojen˘ch státÛ se moudfie snaÏili za-
bránit, aby státní moc zasahovala do
záleÏitostí církví, protoÏe by to nevy-
hnutelnû vedlo k nesná‰enlivosti a pro-
následování. Ústava stanoví, Ïe „Kon-
gres nevydá zákon, kter˘m by se za-
vádûlo náboÏenství nebo kter˘m by
se zakazovalo jeho svobodné vyznává-
ní,“ a Ïe „k pfiijetí do jakékoli vefiejné
funkce ve Spojen˘ch státech nebude
poÏadováno Ïádné osvûdãení o nábo-
Ïenské pfiíslu‰nosti.“ Státní úfiady mo-
hou nûco v oblasti náboÏenství nafiídit
jen tehdy, bude-li hrub˘m zpÛsobem
ohroÏena zásada národní svobody.Roz-
por mezi zásadami a jednáním není
vût‰í, neÏ jak jej vyjadfiuje proroctví.
·elma s beránãími rohy je sice na po-
hled ãistá, laskavá a ne‰kodná, ale pfii-
tom mluví jako drak.
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OBRAZ ·ELMY

„Rozkazuje obyvatelÛm zemû, aby po-
stavili sochu té ‰elmû.“Tím je jasnû udá-
na forma vlády,v níÏ zákonodárná moc
spoãívá v rukou lidu. Je to nejpfiiléha-
vûj‰í potvrzení toho, Ïe uvedené pro-
roctví oznaãuje Spojené státy.

Co v‰ak pfiedstavuje socha nebo ta-
ké obraz ‰elmy? Jak má vypadat? Jde
o napodobení první ‰elmy,které zhoto-
ví ‰elma s dvûma rohy. ¤íká se o ní, Ïe
je sochou ‰elmy.Abychom poznali, jak
socha vypadá a jak má b˘t vytvofiena,
musíme prozkoumat charakteristiku
první ‰elmy, to je papeÏství.

KdyÏ raná církev tím,Ïe opustila pros-
totu evangelia a pfiijala pohanské obfia-
dy a zvyklosti,pfiestala b˘t ãistou církví
JeÏí‰e Krista, pozbyla BoÏího Ducha
a BoÏí moc.Proto,aby ovládla svûdomí
lidí, hledala pak podporu u svûtské
moci. V˘sledkem bylo papeÏství, cír-
kev, která ovládla státní moc a pouÏí-
vala ji k prosazování sv˘ch zámûrÛ –
zvlá‰tû pro trestání „kacífiství“. Mají-li
Spojené státy vytvofiit obraz ‰elmy,mu-
sí náboÏenská moc ovládnout státní
správu tak, Ïe ji církev bude vyuÏívat
k uskuteãnûní sv˘ch cílÛ.

Kdykoli církev dostala svûtskou moc,
pouÏila ji k trestání lidí, ktefií se odch˘-
lili od jejího uãení. Také u protestant-
sk˘ch církví, které po vzoru ¤íma na-
vázaly úzké spojenectví se svûtsk˘mi
vládami, se projevily podobné tenden-
ce,kdyÏ se snaÏily omezit svobodu svû-
domí. Pfiíkladem toho je dlouhodobé
pronásledování nekonformních ãlenÛ
anglikánskou církví.V ‰estnáctém a se-
dmnáctém století byly tisíce jinak sm˘‰-

lejících (nekonformních) kazatelÛ nu-
ceny opustit své sbory a mnozí z nich,
kazatelé i prostí ãlenové, byli trestáni
pokutami, vûznûni, muãeni i popravo-
váni.

Odpadnutí vedlo ranou církev k to-
mu, Ïe hledala podporu u svûtské mo-
ci, a tím pfiipravila cestu ke vzniku pa-
peÏství – ‰elmy. Apo‰tol Pavel napsal,Ïe
nastane odpadnutí a objeví se „ãlovûk
nepravosti“(2 Te 2,3).Odpadnutí v cír-
kvi pfiipraví také cestu pro vznik obrazu
‰elmy.

Bible fiíká, Ïe pfied druh˘m pfiícho-
dem Pána JeÏí‰e nastane náboÏensk˘
úpadek podobn˘ náboÏenskému úpad-
ku v prvních staletích. „V posledních
dnech nastanou zlé ãasy. Lidé budou
sobeãtí, chamtiví, chvástaví, dom˘‰liví,
budou se rouhat, nebudou poslouchat
rodiãe, budou nevdûãní, bezboÏní, bez
lásky, nesmifiitelní, pomlouvaãní, nevá-
zaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrád-
ní, bezhlaví, nadutí, budou mít radûji
rozko‰ neÏ Boha, budou se tváfiit jako
zboÏní, ale sv˘m jednáním to budou
popírat.“ (2 Tm 3,1-5) „Duch v˘slovnû
praví, Ïe v posledních dobách nûktefií
odpadnou od víry a pfiidrÏí se tûch,kte-
fií svádûjí démonsk˘mi naukami.“(1Tm
4,1) Satan bude pÛsobit „kdejak˘ moc-
n˘ ãin, klamná znamení a zázraky“. Li-
dé,ktefií „nepfiijali a nemilovali pravdu,
která by je zachránila,“budou ponechá-
ni „moci klamu,aby uvûfiili lÏi“ (2 Te 2,
9-11). AÏ nastane takov˘ náboÏensk˘
úpadek,pfiinese stejné ovoce,jaké zplo-
dil v prvních staletích.

Velká rozdílnost vyznání mezi protes-
tantsk˘mi církvemi je podle mnoh˘ch
jasn˘m dÛkazem, Ïe jejich sjednocení

291(442-444)



nelze dosáhnout ani násilím.A pfiece po
léta lze pozorovat v protestantsk˘ch círk-
vích silnou a trvale rostoucí snahu do-
sáhnout jednoty na základû spoleãn˘ch
vûrouãn˘ch bodÛ. Pro dosaÏení takové
jednoty by nutnû musely b˘t postaveny
mimo diskusi ty body vûrouky, v nichÏ
jsou patrné rozpory – i kdyby z biblické-
ho hlediska byly sebedÛleÏitûj‰í.

Charles Beecher (v˘znaãn˘ americ-
k˘ kazatel) prohlásil ve svém kázání
v roce 1846,Ïe duchovenstvo „evange-
likálních protestantsk˘ch církví“ je „od
poãátku pod siln˘m tlakem ãistû lid-
ského strachu, Ïije, pracuje a d˘chá
v prostfiedí naprosto zkaÏeném a musí
se v kaÏdé hodinû obracet k niÏ‰í sloÏ-
ce své povahy, aby se pfiimûlo nemlu-
vit o pravdû,a sklonit se pfied mocí od-
padlictví. NeproÏil nûco podobného
uÏ ¤ím? NeproÏíváme stejn˘ v˘voj jako
fiímská církev? Jak˘ máme v˘hled? Dal-
‰í v‰eobecn˘ koncil. Svûtové církevní
shromáÏdûní.Evangelickou alianci a uni-
verzální vyznání víry.“(Kázání „The Bib-
le a Sufficent Creed“,pronesené ve Fort
Wayne,Indiana,dne 22.února 1846) AÏ
k tomu v‰emu dojde, bude scházet uÏ
jen krok, aby se naprostá jednota pro-
sadila násilím.

AÏ se pfiední církve Spojen˘ch státÛ
sjednotí v tûch bodech vûrouky, které
stejnû zachovávají, a ovlivní stát, aby
prosadil jejich nafiízení a podpofiil je-
jich ustanovení, tehdy protestantská
Amerika vytvofií obraz fiímské církevní
vlády, jehoÏ nevyhnuteln˘m v˘sledkem
bude zavedení civilních trestÛ pro lidi,
ktefií se nepodvolí.

·elma se dvûma rohy „nutí v‰echny,
malé i veliké, bohaté i chudé, svobod-

né i otroky, aby mûli na pravé ruce ne-
bo na ãele cejch, aby nemohl kupovat
ani prodávat,kdo není oznaãen jménem
té ‰elmy nebo ãíslicí jejího jména.“ (Zj
13,16.17) Varování tfietího andûla zní:
„Kdo kleká pfied ‰elmou a pfied její so-
chou, kdo pfiijímá její cejch na ãelo ãi
na ruku, bude pít víno BoÏího rozhor-
lení...“ „·elma“, o které mluví toto va-
rování – k jejímuÏ uctívání nutí dvou-
rohá ‰elma –, je první ‰elma podobná
levhartovi ze Zjevení 13. kapitoly, to
znamená papeÏství. „Socha (obraz) ‰el-
my“pfiedstavuje onu formu odpadlého
protestantismu, která vznikne, aÏ bu-
dou protestantské církve hledat pomoc
státu k prosazování své vûrouky.Zb˘vá
je‰tû vysvûtlit termín „cejch ‰elmy“.

CEJCH ·ELMY

Proroctví varuje pfied uctíváním ‰elmy
a její sochy (obrazu) a pak fiíká:„Zde se
ukáÏe vytrvalost svat˘ch, ktefií zacho-
vávají BoÏí pfiikázání a vûrnost JeÏí‰i.“
(Zj 14,12) ProtoÏe lidé, ktefií zachová-
vají BoÏí pfiikázání, jsou líãeni jako pro-
tiklad tûch,kdo uctívají ‰elmu,její sochu
(obraz) a pfiijímají její cejch, vypl˘vá
z toho, Ïe zachovávání BoÏího zákona
na jedné stranû a jeho nerespektování
na druhé stranû rozli‰í ctitele Boha a cti-
tele ‰elmy.

Zvlá‰tním poznávacím znamením
‰elmy, a tím také její sochy (obrazu), je
pfiestupování BoÏích pfiikázání. O ma-
lém rohu, neboli o papeÏství, prorok
Daniel napsal: „Bude se snaÏit zmûnit
doby a zákon.“(Da 7,25) Apo‰tol Pavel
oznaãuje stejnou mocnost slovy „ãlo-
vûk hfiíchu“, kter˘ se bude vyvy‰ovat
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nad Boha. Jedno proroctví doplÀuje
druhé. Jedinû tím, Ïe zmûnilo BoÏí zá-
kon,mohlo se papeÏství vyvy‰ovat nad
Boha. Kdo bude vûdomû zachovávat
takto zmûnûn˘ zákon,bude vzdávat nej-
vy‰‰í poctu moci,která zmûnu proved-
la. Poslu‰nost papeÏsk˘ch zákonÛ bu-
de znamením vûrnosti papeÏi namísto
vûrnosti Bohu.

PapeÏství se pokusilo zmûnit BoÏí
zákon. Druhé pfiikázání, které zakazuje
uctívání obrazÛ a soch, ze zákona vy-
pustilo a ãtvrté pfiikázání pozmûnilo tak,
Ïe nafiizuje zachovávat první den v t˘d-
nu – nedûli – místo sedmého dne, so-
boty. Obhájci papeÏství v‰ak tvrdí, Ïe
druhé pfiikázání vypustili proto, Ïe je
obsaÏeno uÏ v prvním pfiikázání,a je te-
dy zbyteãné. SnaÏí se v‰echny pfiesvûd-
ãit, Ïe vykládají zákon pfiesnû tak, jak
BÛh chtûl,abychom mu rozumûli.Podle
nich to pfiece nemÛÏe b˘t zmûna pfied-
povûdûná prorokem.Prorok v‰ak mluví
o úmyslné, zámûrné zmûnû: „Bude se
snaÏit zmûnit doby a zákon.“Zmûna ãtvr-
tého pfiikázání odpovídá pfiesnû proroc-
ké formulaci.Takovou zmûnu provedla
pouze fiímská církev. Tím se papeÏská
moc zjevnû vyv˘‰ila nad Boha.

Ty, kdo uctívají Boha, bude moÏné
poznat pfiedev‰ím podle toho, Ïe za-
chovávají ãtvrté pfiikázání; právû to je
znamením stvofiitelské BoÏí moci a svû-
dectvím, Ïe BÛh má právo na to, aby
ho ãlovûk uctíval.Ctitelé ‰elmy se nao-
pak budou vyznaãovat tím,Ïe se budou
snaÏit odstranit tento památník Stvofii-
tele a budou vyvy‰ovat ustanovení ¤í-
ma. Právû v otázce nedûle papeÏství po-
prvé zaãalo prosazovat své opováÏlivé
poÏadavky (viz Dodatek ã. 34) a popr-

vé poÏádalo státní moc o podporu,aby
vynutilo zachovávání nedûle jako „dne
Pánû“. KdyÏ Bible mluví o „dni Pánû“,
mluví vÏdy o sobotû,nikoli o nedûli. Je-
Ïí‰ Kristus prohlásil: „Syn ãlovûka je
pánem i nad sobotou.“ (Mk 2,28) âtvr-
té pfiikázání fiíká: „Sedm˘ den je den
odpoãinutí Hospodina.“ Ústy proroka
Izaiá‰e oznaãuje Hospodin sobotu jako
svÛj „svat˘ den“ (Iz 58,13).

âasto opakované tvrzení, Ïe sobotu
zmûnil JeÏí‰ Kristus,vyvracejí jeho vlast-
ní slova.V Kázání na hofie Kristus pro-
hlásil: „Nedomnívejte se, Ïe jsem pfii-
‰el zru‰it Zákon nebo Proroky; nepfii‰el
jsem zru‰it,n˘brÏ naplnit.Amen,pravím
vám: Dokud nepomine nebe a zemû,
nepomine jediné písmenko ani jediná
ãárka za Zákona,dokud se v‰echno ne-
stane.Kdo by tedy zru‰il jediné z tûch-
to nejmen‰ích pfiikázání a tak uãil lidi,
bude v království nebeském vyhlá‰en
za nejmen‰ího;kdo by je v‰ak zachová-
val a uãil, ten bude v království nebes-
kém vyhlá‰en velk˘m.“ (Mt 5,17-19)

Protestanté v‰eobecnû uznávají, Ïe
Písmo neposkytuje oprávnûní ke zmû-
nû soboty. Jednoznaãnû se to pfiiznává
v tiskovinách vydávan˘ch americk˘mi
spoleãnostmi „American Tract Socie-
ty“a „American Sunday School Union“.
V jedné z publikací se napfiíklad doãte-
me,Ïe „Nov˘ zákon nikde v˘slovnû ne-
pfiikazuje zachovávání nedûle, prvního
dne t˘dne, ani nedefinuje zásady, které
se k ní vztahují.“ (George Elliott, The
Abiding Sabbath, str.184)

Jiná protestantská tiskovina uvádí:
„AÏ do Kristovy smrti nedo‰lo k Ïádné
zmûnû dne odpoãinku“; a „z textu No-
vého zákona je zfiejmé,Ïe (apo‰tolové)
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nedali v˘slovn˘ pfiíkaz, aby byl zru‰en
sedm˘ den,sobota; a zachováván první
den t˘dne.“ (A. E. Waffle, The Lord’s
Day, str.186-188)

¤ím‰tí katolíci pfiiznávají, Ïe sobotu
zmûnila jejich církev, a prohla‰ují, Ïe
zachováváním nedûle uznávají protes-
tanté autoritu fiímské církve.V„Katolic-
kém katechismu kfiesÈanského nábo-
Ïenství“se v odpovûdi na otázku,kter˘
den se má zachovávat podle ãtvrtého
pfiikázání, fiíká: „Podle Starého zákona
byla sváteãním dnem sobota; av‰ak cír-
kev, pouãená JeÏí‰em Kristem a fiízená
Duchem BoÏím, nahradila sobotu ne-
dûlí, takÏe nyní svûtíme první, a nikoli
sedm˘ den.Nedûle nyní nahrazuje den
Pánû a je dnem Pánû.“

Jako dÛkaz autority katolické církve
uvádûjí katoliãtí pisatelé „právû pfielo-
Ïení odpoãinku ze soboty na nedûli,ãe-
muÏ se podrobují i protestanté, ...neboÈ
zachováváním nedûle uznávají autoritu
církve zfiizovat svátky a jejich nerespek-
tování povaÏovat za hfiích.“ (Henry Tu-
berville, An Abridgment of the Chris-
tian Doctrine, str.58) Co jiného je tedy
zmûna soboty neÏ znamením,cejchem
moci fiímské církve – „cejchem ‰el-
my“?

¤ímská církev se sv˘ch nárokÛ na po-
zemskou vládu nevzdala. JestliÏe svût
a protestantské církve pfiijímají den od-
poãinku ustanoven˘ touto církví a odmí-
tají biblickou sobotu, uznávají vlastnû
její mocenské nároky. I kdyÏ se pfiitom
odvolávají na tradici nebo na autoritu
církevních OtcÛ,popírají právû tu zása-
du,která je dûlí od ¤íma,Ïe totiÏ „Bible,
a jedinû Bible,je náboÏenskou autoritou
protestantÛ“. Katolíci mohou sledovat,

jak se tyto církve samy obelhávají a úmy-
slnû zavírají oãi pfied skuteãností.KdyÏ
se hnutí, které se snaÏí prosadit nuce-
né zachovávání nedûlního klidu, setká-
vá se vstfiícnou odezvou, je to pro jeho
stoupence dÛvod k radosti – mohou se
tû‰it na to,Ïe ãasem se moÏná cel˘ pro-
testantsk˘ svût vrátí pod prapor fiím-
ské církve.

Katolíci prohla‰ují, Ïe „kdyÏ protes-
tanté zachovávají nedûli, uznávají tím
proti své vÛli autoritu (katolické) círk-
ve“(Mgr. Segur,Plain Talk About the Pro-
testantism of Today, str. 213).Vynucují-li
pak protestantské církve zachovávání
nedûle,vynucují tím vlastnû uctívání pa-
peÏství, ‰elmy. Kdo poznal poÏadavek
ãtvrtého pfiikázání,a pfiesto se rozhodne
zachovávat nikoli prav˘, ale fale‰n˘ den
odpoãinku,uctívá moc,která ho ustano-
vila. Tím, Ïe se náboÏenskou povinnost
snaÏí prosadit prostfiednictvím státní
moci,zfiizují církve ‰elmû sochu (obraz).
Proto bude vynucené zachovávání ne-
dûle ve Spojen˘ch státech vynucen˘m
uctíváním ‰elmy a její sochy.

OSUDOVÉ ROZHODNUTÍ

KfiesÈané v minul˘ch dobách v‰ak za-
chovávali nedûli v domnûní, Ïe tím za-
chovávají biblickou sobotu. I dnes jsou
je‰tû v kaÏdé církvi, fiímskokatolickou
církev nevyjímaje, opravdoví kfiesÈané,
ktefií upfiímnû vûfií,Ïe nedûle je Bohem
ustanoven˘ den odpoãinku. BÛh pfiijí-
má jejich upfiímnost a poctivost. KdyÏ
v‰ak bude zachovávání nedûle pfiikázá-
no zákonem a svût bude seznámen
s tím, co je to sobota – prav˘ den od-
poãinku,pak bude kaÏd˘,kdo pfiestou-
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pí BoÏí pfiikázání a bude poslouchat
pfiíkazy vydané ¤ímem, uctívat papeÏ-
ství více neÏ Boha.Bude uctívat fiímskou
autoritu a moc,která vynutila zachová-
vání nedûle,nafiízené ¤ímem.Bude uctí-
vat ‰elmu a její sochu (obraz). KdyÏ li-
dé odmítnou ustanovení, o nûmÏ BÛh
prohlásil, Ïe je znamením jeho moci,
a místo nûho budou uctívat to, co ¤ím
povaÏuje za znamení své svrchovanos-
ti, pfiijmou tím znak oddanosti ‰elmû –
„cejch ‰elmy“.Teprve aÏ bude tato otáz-
ka lidem jasnû vyloÏena a aÏ budou
postaveni pfied rozhodnutí, zda zvolit
radûji BoÏí pfiikázání, anebo spí‰ lidské
pfiíkazy, tehdy ti, kdo pfiijmou lidskou
autoritu, dostanou „cejch ‰elmy“.

Poselství tfietího andûla pfiiná‰í nej-
závaÏnûj‰í varování, jaké kdy BÛh lidem
poslal. Musí se jednat o hrozn˘ hfiích,
kdyÏ vyvolává BoÏí hnûv bez milosti.Li-
dé nezÛstanou v nejistotû v této dÛleÏi-
té vûci. Svût bude pfied tímto hfiíchem
varován, dfiíve neÏ na nûj dopadnou
BoÏí soudy. V‰ichni lidé musí vûdût,
proã je BÛh bude trestat,aby mûli moÏ-
nost se trestu vyhnout.Podle proroctví

první andûl pfiinese své poselství „kaÏ-
dé rase, kmeni, jazyku i národu“. Varo-
vání tfietího andûla, které je souãástí
toho trojnásobného poselství, bude
roz‰ífieno stejn˘m zpÛsobem.Proroctví
uvádí, Ïe poselství bude hlásat mocn˘m
hlasem andûl letící stfiedem nebeské
klenby, a proto na sebe upoutá pozor-
nost celého svûta.

V závûru zápasu mezi dobrem a zlem
se celé kfiesÈanstvo rozdûlí na dvû sku-
piny – jednu budou tvofiit lidé,ktefií za-
chovávají BoÏí pfiikázání a vûrnost JeÏí-
‰i, a druhou ti, kdo uctívají ‰elmu, její
sochu a pfiijímají její cejch. AÏ církev
a stát spojí svou moc,aby donutily „ma-
lé i veliké, bohaté i chudé, svobodné
i otroky“ (Zj 13,16), aby pfiijali „cejch
‰elmy“, BoÏí lid vytrvá a „cejch ‰elmy“
nepfiijme.Prorok na ostrovû Patmos vi-
dûl „jakoby jiskfiící mofie ... a ty, ktefií
zvítûzili nad dravou ‰elmou, nesklonili
se pfied jejím obrazem a nenechali se
oznaãit ãíslicí jejího jména. Stáli na tom
jiskfiícím mofii, mûli BoÏí loutny a zpí-
vali píseÀ BoÏího sluÏebníka MojÏí‰e
a píseÀ Beránkovu.“ (Zj 15,2.3)



Obnovu zachovávání soboty, ke které
má dojít v dobû konce, pfiedpovídá
prorok Izaiá‰: „Toto praví Hospodin:
DodrÏujte právo, jednejte spravedlivû,
protoÏe má spása se uÏ pfiiblíÏila,uÏ se
zjevuje má spravedlnost. Blaze ãlovû-
ku, kter˘ tak jedná, lidskému synu, kte-
r˘ se toho drÏí a dbá na to, aby nezne-
svûcoval den odpoãinku, kter˘ se má
na pozoru, aby jeho ruka neuãinila nic
zlého.“„Tûm z cizincÛ,ktefií se pfiipoji-
li k Hospodinu, aby mu slouÏili a z lás-
ky k jeho jménu se stali jeho sluÏební-
ky, praví:V‰echny, kdo dbají na to, aby
neznesvûcovali den odpoãinku,kdo se
pevnû drÏí mé smlouvy,pfiivedu na svou
svatou horu a ve svém domû modlitby
je oblaÏím radostí.“ (Iz 56,1.2.6.7)

Tato slova se vztahují na kfiesÈansk˘
vûk, vypl˘vá to z kontextu: Hospodin
„shromaÏìuje zahnané z Izraele. Shro-
máÏdím k nûmu je‰tû dal‰í, k tûm,ktefií
uÏ k nûmu byli shromáÏdûni.“(Iz 56,8)
Text naznaãuje shromaÏìování poha-
nÛ prostfiednictvím hlásání evangelia
a vyslovuje poÏehnání pro ty,kdo budou
zachovávat sobotu.Závaznost ãtvrtého
pfiikázání platí i po ukfiiÏování, vzkfií‰e-

ní a nanebevstoupení JeÏí‰e Krista,a to
aÏ do doby,kdy budou Kristovi sluÏeb-
níci kázat v‰em národÛm radostnou
zvûst evangelia.

Pán prostfiednictvím proroka Izaiá‰e
pfiikazuje: „ZavaÏ svûdectví a zapeãeÈ
zákon mezi m˘mi uãedníky.“ (Iz 8,16)
PeãeÈ BoÏího zákona se nachází ve ãtvr-
tém pfiikázání. Je to jediné ze v‰ech de-
seti pfiikázání, které uvádí jméno i titul
Zákonodárce.Pfiedstavuje ho jako Stvo-
fiitele nebe i zemû a ukazuje, Ïe proto
Bohu náleÏí pfiede v‰ím ostatním na‰e
úcta a uctívání. Kromû tohoto údaje
Desatero neuvádí nic, co by ukazovalo
totoÏnost Zákonodárce.KdyÏ papeÏství
zmûnilo sobotu, odstranilo tím z BoÏí-
ho zákona peãeÈ. Pán JeÏí‰ vyz˘vá své
následovníky,aby ji obnovili tím,Ïe vy-
v˘‰í sobotu ãtvrtého pfiikázání na mís-
to, které jí náleÏí jako památníku Stvo-
fiitele a symbolu jeho moci.

„K zákonu a svûdectví!“ Setkáváme
se s mnoha vzájemnû si odporujícími
naukami a teoriemi,BoÏí zákon je v‰ak
jediné neomylné pravidlo, kter˘m má-
me mûfiit v‰echny názory, nauky a teo-
rie.Proto prorok napsal: „CoÏ oni nefií-
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kají takové slovo, Ïe mu z nûho nevze-
jde jitfiní záfie?“ (Iz 8,20)

BÛh pfiikazuje: „Volej z plna hrdla,
bez zábran! Rozezvuã svÛj hlas jako
polnici! Mému lidu ohlas jeho nevûr-
nost, domu Jákobovu jeho hfiíchy.“ Ne
bezboÏn˘ svût, ale ti,které Pán povaÏu-
je za svÛj lid,mají b˘t káráni za své pfie-
stupky.Dále Pán pfiikazuje:„Den co den
se mne dotazují,chtûjí poznat moje ces-
ty jako pronárod, jenÏ koná spravedl-
nost a fiád svého Boha neopou‰tí.“ (Iz
58,1.2) Prorok hovofií o lidech,ktefií se
pokládají za spravedlivé a okázale dá-
vají najevo horlivost pro BoÏí vûc.Pfiís-
né a váÏné pokárání od toho, kdo zná
jejich srdce,v‰ak dokazuje,Ïe nerespek-
tují BoÏí pfiikázání.

ZAPOMENUTÉ P¤IKÁZÁNÍ

Prorok mluví o zapomenutém pfiiká-
zání:„Co bylo od vûkÛ v troskách,vybu-
dují ti, kdo z tebe vzejdou, opût posta-
ví‰,co zaloÏila minulá pokolení.Nazvou
tû tím, jenÏ zazdívá trhliny a obnovuje
stezky k sídlÛm. JestliÏe v den odpoãin-
ku upustí‰ od sv˘ch pochÛzek,od pro-
sazování sv˘ch zálib v mÛj svat˘ den,na-
zve‰-li den odpoãinku rozko‰n˘m,svat˘
den HospodinÛv pfieslavn˘m, bude‰-li
jej slavit tak, Ïe se vzdá‰ sv˘ch cest, Ïe
pfiestane‰ hovût sv˘m zálibám a nepo-
vede‰ plané fieãi, tu nalezne‰ rozko‰
v Hospodinu.“ (Iz 58,12-14) Toto pro-
roctví se také vztahuje na na‰i dobu.
¤ímská církev zmûnila sobotu na ne-
dûli, a tím naru‰ila BoÏí zákon. Nastal
v‰ak ãas,aby toto BoÏí ustanovení bylo
obnoveno.Má b˘t obnoveno to,co leÏe-
lo po mnoho generací v troskách.

Sobotu, kterou Stvofiitel obdafiil po-
kojem a poÏehnáním, zachovával uÏ
Adam v rajské zahradû pfied pádem do
hfiíchu. Zachovával ji také po pádu do
hfiíchu, kdyÏ musel jako kajícník odejít
z pÛvodního ‰Èastného domova.Zacho-
vávali ji v‰ichni patriarchové od Ábela
po spravedlivého Noema,Abrahama a Já-
koba.KdyÏ se vyvolen˘ národ dostal do
egyptského otroctví, ztratili mnozí Izra-
elci v pohanském prostfiedí povûdomí
o BoÏím zákonu.KdyÏ je v‰ak Pán vysvo-
bodil, oznámil slavnostnû svÛj zákon
celému shromáÏdûní, aby v‰ichni znali
jeho vÛli, trvale mu prokazovali úctu
a poslouchali ho.

Od onoho dne aÏ dodnes se udrÏe-
la známost BoÏího zákona a vÏdy se
na‰li lidé,ktefií zachovávali sobotu po-
dle ãtvrtého pfiikázání. I kdyÏ se „ãlo-
vûku hfiíchu“ podafiilo po‰lapat BoÏí
svat˘ den, pfiesto i v dobû jeho nad-
vlády zÛstali na skryt˘ch místech vûr-
ní lidé, ktefií sobotu zachovávali. Od
dob reformace se v kaÏdé generaci na-
‰li lidé, ktefií ji svûtili. Navzdory ãasté-
mu posmûchu a pronásledování stále
svûdãili o nemûnnosti BoÏího zákona,
o závazku zachovávat sobotu, pfiipo-
mínku stvofiení.

Tyto skuteãnosti, o nichÏ mluví kni-
ha Zjevení ve 14. kapitole v souvislosti
s „vûãn˘m evangeliem“, budou charak-
teristické pro Kristovu církev v dobû
pfied jeho pfiíchodem. V˘sledkem hlá-
sání poselství tfií andûlÛ je „vytrvalost
svat˘ch,ktefií zachovávají BoÏí pfiikázá-
ní a vûrnost JeÏí‰i.“ (Zj 14,12) Apo‰tol
Jan vidûl bezprostfiednû po ohlá‰ení
tohoto poselství Syna ãlovûka,kter˘ pfii-
cházel ve slávû sklidit ÏeÀ zemû.
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Byly to chvíle radosti a úÏasu, kdyÏ
vûfiící,ktefií pfiijali uãení o svatyni a o ne-
mûnnosti BoÏího zákona,poznali krásu
a soulad soustavy poznan˘ch pravd.
Pfiáli si, aby to, co jim bylo tak vzácné,
poznali v‰ichni kfiesÈané, a pevnû vûfii-
li, Ïe to radostnû pfiijmou. Nicménû
pravdy, které se nesluãovaly s tím, co
svût uznával, mnozí z tûch, ktefií sami
sebe oznaãovali za Kristovy následo-
vníky,nepfiijali.Poslu‰nost ãtvrtého pfii-
kázání vyÏadovala obûÈ, pfied kterou
vût‰ina lidí ucouvla.

ARGUMENTY ODPÒRCÒ SOBOTY

Proti poÏadavku zachovávat sobotu
vyrukovali mnozí s velice pfiízemními
námitkami. ¤íkali: „VÏdycky jsme za-
chovávali nedûli, na‰i otcové ji svûtili
a mnozí dobfií a zboÏní lidé zesnuli
v pokoji a jistotû – i kdyÏ svûtili nedû-
li. JestliÏe mûli pravdu, máme ji i my.
Zachováváním soboty bychom se od-
li‰ili od svûta a nemûli bychom pak na
nûj vliv. Co zmÛÏe malá skupinka lidí,
ktefií svûtí sedm˘ den t˘dne – sobotu,
proti celému svûtu, kter˘ zachovává
nedûli?“ Podobn˘mi argumenty se
kdysi pokou‰eli Îidé ospravedlnit své
odmítnutí JeÏí‰e Krista. BÛh pfiijímal
jejich otce na základû pfiiná‰en˘ch
obûtí, proã by jejich dûti nemohly do-
sáhnout spasení stejn˘m zpÛsobem?
Podobnû v dobû Luthera namítali stou-
penci papeÏství, Ïe praví kfiesÈané ze-
snuli v katolické vífie,a proto katolické
náboÏenství staãí ke spasení. Takové
argumenty jsou ov‰em úãinnou pfie-
káÏkou jakéhokoli pokroku v nábo-
Ïensk˘ch otázkách.

Mnozí namítali, Ïe zachovávání ne-
dûle patfií mezi zavedené kfiesÈanské
nauky, roz‰ífienou a po mnoho staletí
udrÏovanou tradici církve.Proti této ná-
mitce stojí v‰ak argument, Ïe zachová-
vání soboty je mnohem star‰í a roz‰í-
fienûj‰í – je stejnû staré jako svût sám.
Potvrdili je andûlé i samotn˘ BÛh.KdyÏ
byly poloÏeny základy zemû, kdyÏ jitfi-
ní hvûzdy spoleãnû plesaly a v‰ichni
BoÏí synové propukli v hlahol, tehdy
byl poloÏen základ soboty ( Jb 38,6.7;
Gn 2,1-3). Toto zfiízení od nás právem
vyÏaduje úctu. Nezavedla je lidská au-
torita,nevychází z lidsk˘ch tradic; usta-
novil je „Vûkovit˘“– nafiídil je sv˘m vûã-
n˘m slovem.

KdyÏ se lidé zaãali zajímat o obnovu
sobotního odpoãinku, oblíbení kaza-
telé pfievraceli BoÏí slovo a vykládali
je tak, aby zvídavé zájemce co nejvíce
uchlácholili. Ti, kdo sami nestudovali
Písmo, se spokojili s názory, které od-
povídaly jejich pfiáním; mnozí se snaÏi-
li pravdu pfiekonat sofistikou, názory
a tradicemi otcÛ a autoritou církve. Její
obhájci naproti tomu pouÏívali k dolo-
Ïení platnosti ãtvrtého pfiikázání jen
Bibli. Skromní lidé, vyzbrojeni pouze
slovem pravdy,odolávali útokÛm vzdû-
lancÛ.Ti byli zlostí bez sebe a nestaãili
se divit, kdyÏ zjistili, Ïe proti prost˘m
a pfiím˘m dÛkazÛm lidí, ktefií se vyzna-
jí spí‰e v Písmu neÏ v intelektuálních
kliãkách, jsou se svou v˘fieãností v kon-
cích.

ProtoÏe nemûli dÛkazy z Bible, lpû-
li mnozí na sv˘ch argumentech s vel-
kou zarputilostí; jako by zapomnûli, Ïe
stejné argumenty pouÏili kdysi jiní od-
pÛrci proti Kristu a jeho apo‰tolÛm:
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„Proã nauku o sobotû nepfiijali na‰i ve-
likáni? Jen málo lidí vûfií tomu, ãemu
vûfiíte vy.Není pfiece moÏné, abyste vy
mûli pravdu a v‰ichni uãenci svûta aby
se m˘lili.“

V‰echny podobné argumenty vyvra-
cí Písmo a poznání, jak Pán jednal ve
v‰ech dobách se sv˘m lidem. BÛh pÛ-
sobí prostfiednictvím lidí, ktefií sly‰í je-
ho hlas, jsou poslu‰ní a – pokud je to
tfieba – dokáÏí fiíkat i nepfiíjemné prav-
dy a nebojí se vytknout v‰eobecnû roz-
‰ífiené hfiíchy.BÛh málokdy vybírá uãe-
né a vysoce postavené muÏe za vÛdce
reformních hnutí,protoÏe tito lidé vûfií
sv˘m vyznáním, teoriím a teologick˘m
systémÛm, a necítí potfiebu uãit se od
Boha. Pouze ti, kdo jsou osobnû spoje-
ni se Zdrojem moudrosti, mohou po-
chopit a vykládat Písmo.Nûkdy BÛh po-
volává k hlásání pravdy muÏe s nízk˘m
‰kolním vzdûláním ne snad proto, Ïe
jsou nevzdûlaní,ale proto,Ïe nejsou je-
‰itní a dom˘‰liví, a dají se Bohem pou-
ãit. Uãí se v Kristovû ‰kole, svou po-
korou a poslu‰ností se stávají velik˘mi.
BÛh jim svûfiuje poznání své pravdy
a prokazuje jim tím poctu,proti níÏ jsou
pozemské pocty a lidská velikost na-
prosto nicotné.

Vût‰ina adventistÛ pravdu o svatyni
a o BoÏím zákonu nepfiijala. Mnozí
z nich také ztratili dÛvûru v adventní
hnutí a pfiijali bludné a nesmyslné ná-
zory na proroctví o druhém pfiíchodu
JeÏí‰e Krista.Nûktefií se pokou‰eli opa-
kovanû urãovat datum Kristova pfiícho-
du, pfiestoÏe biblické uãení o svatyni
jim mûlo ukázat, Ïe Ïádné prorocké
údobí nesahá aÏ k druhému pfiíchodu
JeÏí‰e Krista a Bible nepfiedpovídá pfies-

né datum této události. Oni v‰ak od-
mítli poznání z BoÏího slova, i nadále
urãovali nová data Kristova pfiíchodu
a proÏívali stále nová zklamání.

KdyÏ tesalonick˘ sbor pfiijal mylné
názory na pfiíchod JeÏí‰e Krista, radil
jim apo‰tol Pavel,aby své nadûje a oãe-
kávání peãlivû provûfiili BoÏím slovem.
Citoval jim proroctví,která pfiedpovída-
jí události pfied Kristov˘m pfiíchodem,
a ukázal jim,Ïe nemají dÛvod oãekávat
pfiíchod Spasitele za svého Ïivota.„Îád-
n˘m zpÛsobem se nedejte od nikoho
oklamat,“(2 Te 2,3) znûla jeho varovná
slova. Kdyby se utû‰ovali nadûjemi ne-
podloÏen˘mi Písmem, svedlo by je to
k nesprávnému jednání. Jejich zklamá-
ní by pak vyvolalo pouze v˘smûch ze
strany nevûfiících. Hrozilo by jim ne-
bezpeãí,Ïe zmalomyslní a upadnou do
poku‰ení pochybovat také o pravdách
nezbytn˘ch pro spasení.Apo‰tolovo na-
pomenutí vûfiícím v Tesalonice obsahu-
je dÛleÏité pouãení pro ty,kdo Ïijí v po-
slední dobû.Mnoho adventistÛ si mysle-
lo,Ïe pokud nestanoví konkrétní datum
Kristova pfiíchodu, není tfieba se ani
horlivû a pilnû pfiipravovat. JestliÏe se
v‰ak znovu a znovu nadchnou nadûjí,
jen aby proÏili dal‰í zklamání, dostává
jejich víra takové rány, Ïe je takfika ne-
moÏné,aby je oslovily velké pravdy pro-
roctví.

NUTNOST HLÁSÁNÍ EVANGELIA

Hlásání konkrétní doby jako zaãátku
hodiny soudu – obsaÏené v poselství
prvního andûla – nafiídil BÛh.V˘poãet
prorocké doby, na nûmÏ je toto posel-
ství zaloÏeno a kter˘ klade konec údobí
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2300 prorock˘ch dnÛ na podzim roku
1844, je nespornû pfiesn˘. Opakované
pokusy stanovit nová data pro zaãátek
a konec tohoto prorockého údobí a ne-
smyslné argumenty hájící nová stano-
viska nejen odvádûly pozornost lidí od
dobovû aktuálního poselství,ale zneva-
Ïovaly navíc jak˘koli v˘klad proroctví.
âím ãastûji lidé urãují datum druhého
pfiíchodu JeÏí‰e Krista a ãím intenziv-
nûji je rozhla‰ují, tím lépe to slouÏí sata-
nov˘m zámûrÛm. KdyÏ pak urãené da-
tum pomine a nic se nestane, vede sa-
tan ostatní, aby zesmû‰Àovali zastánce
takov˘ch názorÛ a odsoudili také velké
adventní hnutí z let 1843 a 1844. Lidé,
ktefií setrvávají v tomto bludu, stanoví
nakonec pro pfiíchod JeÏí‰e Krista na
tuto zem i velmi vzdálené datum.To je
ukolébává ve fale‰né jistotû a mnozí po-
znají svÛj omyl teprve ve chvíli, kdy uÏ
bude pfiíli‰ pozdû.

Pfiiléhavou ilustrací toho, co zaÏilo
adventní hnutí, nabízí dûjiny starého
Izraele. Podobnû jako stoupence ad-
ventního hnutí vedl BÛh Izraelce, kdyÏ
vycházeli z Egypta; velké zklamání pro-
vûfiilo také jejich víru – podobnû jako
byla zkou‰ená víra HebrejÛ u Rudého
mofie.Kdyby stále dÛvûfiovali Bohu,kte-
r˘ je provázel i v minulosti, proÏili by
také BoÏí vysvobození. Kdyby v‰ichni,
kdo se aktivnû úãastnili adventního
hnutí v roce 1844, pfiijali a v moci Du-
cha svatého zvûstovali poselství tfietí-
ho andûla, Pán by jejich prostfiednic-
tvím vykonal velké dílo. Svût by zalila
záplava svûtla. Obyvatelé celého svûta
by uÏ dávno byli varováni, závûreãné
dílo by bylo dokonãeno a Kristus by
uÏ pfii‰el, aby vykoupil svÛj lid.

BÛh nechtûl,aby Izrael bloudil ãtyfii-
cet let po pou‰ti.Chtûl Izraelce vést pfií-
mou cestou do Kenaanu,kde pak moh-
li Ïít jako svat˘ a ‰Èastn˘ národ. Av‰ak
„nemohli vejít pro svou nevûru“ (Îd
3,19). ProtoÏe se boufiili a odmítali Bo-
ha, zahynuli na pou‰ti. Do zaslíbené
zemû ve‰li jiní.Podobnû nebylo BoÏím
zámûrem, aby se pfiíchod JeÏí‰e Krista
tak oddálil a jeho lid zÛstal tolik let ve
svûtû hfiíchu a zármutku. Jejich nevûra
je v‰ak oddûlila od Boha. KdyÏ odmít-
li splnit úkol, kter˘ jim BÛh svûfiil, po-
volal k hlásání poselství jiné. Z milo-
srdenství ke svûtu odkládá JeÏí‰ svÛj
pfiíchod, aby poskytl hfií‰níkÛm moÏ-
nost vyslechnout varování a najít záchra-
nu u Spasitele dfiíve,neÏ na svût dopad-
ne BoÏí soud.

Stejnû jako dfiíve i nyní hlásání prav-
dy,která kárá hfiíchy a vyt˘ká bludy,vy-
volává odpor a nepfiátelství. „NeboÈ
kaÏd˘, kdo dûlá nûco ‰patného, nená-
vidí svûtlo a nepfiichází k svûtlu,aby je-
ho skutky nevy‰ly najevo.“( J 3,20) KdyÏ
lidé zjistí, Ïe své názory neobhájí Pís-
mem,snaÏí se mnozí hájit svá stanoviska
za kaÏdou cenu. Terãem jejich ‰kodoli-
b˘ch útokÛ se pak stává povaha a po-
hnutky lidí, ktefií obhajují nepopulární
pravdy. To se dûlo ve v‰ech dobách.
O Eliá‰ovi prohlásili, Ïe „uvádí do zká-
zy“Izrael, Jeremiá‰e oznaãili za zrádce,
Pavla obvinili, Ïe zneuctil chrám.Od té
doby aÏ dodnes jsou lidé vûrní pravdû
oznaãováni za svÛdce,kacífie nebo roz-
kolníky.Lidé,ktefií mají pfiíli‰ málo víry,
aby pfiijali pevné prorocké slovo,ochot-
nû a bez v˘hrad dÛvûfiují obvinûním
namífien˘m proti tûm,kdo se opovaÏu-
jí kárat obecnû roz‰ífiené hfiíchy. Tento
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jev bude stále ãastûj‰í. Bible uãí, Ïe se
blíÏí doba,kdy budou státní zákony v ta-
kovém rozporu s BoÏím zákonem, Ïe
kaÏd˘, kdo bude chtít zachovávat BoÏí
nafiízení, bude odsuzován a trestán ja-
ko zloãinec.

Jaké povinnosti má v takové situaci
posel pravdy? Má z toho snad vyvodit,
Ïe nemÛÏe pravdu hlásat, protoÏe lidi
vede jen k tomu, aby se vyh˘bali jejím
poÏadavkÛm nebo proti ní bojovali?
Ne, podobnû jako dfiívûj‰í reformátofii
nemá právo ponechat si svûdectví Bo-
Ïího slova pro sebe jen proto, Ïe vy-
volává odpor. Svûdectví pro víru,které
pfiinesli vûrní a muãedníci,bylo zazna-
menáno pro uÏitek následujících po-
kolení. Tyto Ïivotní pfiíklady svatosti
a vytrvalosti byly zachovány proto,aby
dodaly odvahu lidem, které BÛh nyní
povolává, aby o nûm svûdãili. BÛh jim
dal milost a poznání pravdy ne proto,
aby si ji nechali pro sebe, ale proto,
aby jejich prostfiednictvím poznalo
Boha co nejvíce lidí. Svûfiil BÛh posel-
ství také sv˘m sluÏebníkÛm v tomto
pokolení? Pak by je mûli pfiedat okol-
nímu svûtu.

Kdysi Pán fiekl prorokovi,kter˘ mlu-
vil v jeho jménu:„Izraelsk˘ dÛm tû v‰ak
nebude chtít poslechnout, ponûvadÏ
nejsou ochotni poslechnout mne.“A dá-
le: „Promluví‰ k nim má slova, aÈ po-
slechnou nebo ne.“(Ez 3,7;2,7) BoÏím
sluÏebníkÛm v dne‰ní dobû platí pfií-
kaz: „Rozezvuã svÛj hlas jako polnici!
Mému lidu ohlas jeho nevûrnost,domu
Jákobovu jeho hfiíchy.“ (Iz 58,1)

KaÏd˘,kdo poznal pravdu,má v rám-
ci sv˘ch moÏností stejnû velkou a stej-
nû dÛleÏitou odpovûdnost jako prorok

Izraele,kterému Pán fiekl: „Ty, lidsk˘ sy-
nu, sly‰. Ustanovuji tû stráÏcem izrael-
ského domu. Usly‰í‰-li z m˘ch úst slo-
vo, vyfiídí‰ jim mé varování. ¤eknu-li
o svévolníkovi: Svévolníku,zemfie‰,a ty
bys nepromluvil a nevaroval ho pfied
jeho cestou, ten svévolník zemfie za
svou nepravost, ale za jeho krev budu
volat k odpovûdnosti tebe. JestliÏe bu-
de‰ svévolníka varovat pfied jeho ces-
tou, aby se od ní odvrátil, ale on se od
své cesty neodvrátí,zemfie pro svou ne-
pravost,ale ty jsi svou du‰i vysvobodil.“
(Ez 33,7-9)

Velkou pfiekáÏkou pro pfiijetí a hlá-
sání pravdy je skuteãnost, Ïe to je spo-
jeno s nesnázemi a odsuzováním.To je
jedin˘ argument proti pravdû,kter˘ je-
jí obhájci nikdy nemohli popfiít.Vûrné
Kristovy následovníky to v‰ak nemÛÏe
zastavit. Neãekají, aÏ se pravda stane
populární. Jsou pfiesvûdãeni o své po-
vinnosti, ochotnû berou na sebe kfiíÏ
a vûdí – jako kdysi apo‰tol Pavel –,Ïe „to-
to krátké a lehké souÏení pÛsobí pfiene-
smírnou váhu vûãné slávy“. A stejnû jako
MojÏí‰ i oni pokládají „Kristovo poha-
nûní za vût‰í bohatství neÏ v‰echny po-
klady Egypta“ (2 K 4,17; Îd 11,26).

Pouze lidé, ktefií v srdci slouÏí „svû-
tu“ – bez ohledu na to, jakého jsou vy-
znání –, jednají v náboÏensk˘ch vûcech
vypoãítavû a bezzásadovû.Máme se roz-
hodovat pro to,co je správné,jen proto,
Ïe je to správné, a dÛsledky ponechat
Bohu. Zásadním, vûrn˘m a stateãn˘m
muÏÛm vdûãí svût za velké reformy.
A právû takoví lidé musí pokraãovat
v díle reformace v na‰í dobû.

Pán prohla‰uje: „Sly‰te mû, kdo zná-
te spravedlnost, lide, v jehoÏ srdci je
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mÛj zákon.Nebojte se lidsk˘ch pomluv,
nedûste se jejich hanobení! Moli je se-
Ïerou jako roucho, larvy je seÏerou ja-

ko vlnu, ale má spravedlnost bude tu
vûãnû a moje spása po v‰echna poko-
lení.“ (Iz 51,7.8)



V‰ude tam, kde lidé vûrnû hlásali BoÏí
slovo,se dostavily v˘sledky,které potvr-
dily jeho nebesk˘ pÛvod. Duch svat˘
provázel poselství BoÏích sluÏebníkÛ
a slovo mûlo mocn˘ úãinek, pohnulo
svûdomím hfií‰níkÛ. „Pravé svûtlo, kte-
ré osvûcuje kaÏdého ãlovûka,“ ozáfiilo
tajné kouty jejich nitra, odhalilo tajné
hfiíchy.Ve své mysli a srdci byli usvûd-
ãeni – dolehlo na nû vûdomí hfiíchu,
spravedlnosti a nadcházejícího soudu.
Uvûdomili si, jak spravedliv˘ je Hospo-
din,a proÏívali hrÛzu pfii pomy‰lení, Ïe
by se tak hfií‰ní a neãistí mûli postavit
pfied toho, kter˘ zkoumá lidská srdce.
V úzkosti volali: „Kdo nás vysvobodí
z tohoto tûla smrti?“ KdyÏ se pak se-
známili s golgotsk˘m kfiíÏem a nezmûr-
nou obûtí za hfiíchy lidstva, pochopili,
Ïe pouze zásluhy JeÏí‰e Krista mohou
odãinit jejich pfiestoupení, jen ony mo-
hou smífiit ãlovûka s Bohem. S vírou
a pokorou pfiijali BoÏího Beránka, kte-
r˘ snímá hfiíchy svûta. Jen díky krvi
Pána JeÏí‰e získali odpu‰tûní sv˘ch hfií-
chÛ.

Tito lidé projevili skuteãné ovoce po-
kání. Uvûfiili, dali se pokfitít a zaãali no-

v˘ Ïivot – jako nová stvofiení v Kristu Je-
Ïí‰i; ne aby Ïili jako dfiíve podle sv˘ch
hfií‰n˘ch sklonÛ,ale aby vírou v BoÏího
Syna Ïili podle jeho vzoru, napodobo-
vali jeho povahu a oãi‰Èovali se tak,aby
byli ãistí jako on. To, co kdysi nenávi-
dûli, zaãali nyní milovat, co jim bylo
kdysi pfiíjemné, zaãali si nyní o‰klivit.
P˘chu a panovaãnost nahradila pokora
a laskavost,namísto je‰itnosti a dom˘‰-
livosti se dostavila skromnost a zdrÏen-
livost. Z bezvûrcÛ se stávali lidé zboÏ-
ní, z opilcÛ abstinenti, ze zh˘ralcÛ li-
dé ctnostní.OdloÏili marnosti svûta.UÏ
nehledali „vnûj‰í ozdoby – splétání vla-
sÛ,ovû‰ování se zlatem,stfiídání odûvÛ –
n˘brÏ to,co je skryto v srdci a co je ne-
pomíjitelné: tichého a pokorného du-
cha;to je pfied Bohem pfievzácné.“(1Pt
3,3.4)

Probuzenecká hnutí vedla k dÛklad-
nému sebezpytování a k pokofie. Vy-
znaãovala se váÏn˘mi, naléhav˘mi v˘-
zvami k hfií‰níkÛm a vfiel˘m soucitem
k lidem vykoupen˘m JeÏí‰ovou krví.
MuÏi i Ïeny se modlili a prosili Boha,
aby je zachránil. Nejzfietelnûj‰í v˘sled-
ky takov˘chto hnutí se projevily u lidí,

(461-462) 303

27

CESTA K PLNÉMU ÎIVOTU
V moderních náboÏensk˘ch hnutích je opomíjena v˘znamná role 

BoÏího zákona; dÛraz je kladen na víru. Ov‰em u vûfiícího, kter˘ smûfiuje

k plnému kfiesÈanskému Ïivotu, mají víra a skutky jít spolu ruku v ruce.



ktefií se nebáli sebezapfiení a obûtí, ale
naopak je tû‰ilo a povaÏovali si za ãest,
Ïe mohou sná‰et v˘smûch a souÏení pro
JeÏí‰e Krista. Zmûna nastala také v Ïi-
votû formálních kfiesÈanÛ. Vliv skuteã-
n˘ch Kristov˘ch následovníkÛ tak pro-
spíval celé spoleãnosti, ve které Ïili.
„ShromaÏìovali s Kristem“ a „zasévali
s Duchem svat˘m“, aby sklidili vûãn˘
Ïivot.

Mohlo se o nich fiíci:„Zármutek je ve-
dl k pokání... Zármutek podle BoÏí vÛle
pÛsobí pokání ke spáse, a toho není
proã litovat,zármutek po zpÛsobu svûta
v‰ak pÛsobí smrt. Pohleìte, k ãemu vás
vedl tento zármutek podle BoÏí vÛle: ja-
kou ve vás vzbudil opravdovost, jakou
ochotu k omluvû, jaké znepokojení, ja-
kou bázeÀ, jakou touhu, jakou horlivost,
jakou snahu potrestat viníka! Tím v‰ím
jste prokázali, Ïe jste se v té vûci zacho-
vali správnû.“ (2 K 7,9-11)

To je v˘sledek pÛsobení BoÏího
Ducha. Jedin˘m dÛkazem skuteãného
pokání je náprava Ïivota. Teprve kdyÏ
ãlovûk splní, co slíbil, kdyÏ vrátí, co
ukradl, kdyÏ vyzná své hfiíchy a zaãne
milovat Boha a své bliÏní, tehdy mÛÏe
mít hfií‰ník jistotu,Ïe se smífiil s Bohem.
Takové v˘sledky se v minulosti vÏdy
projevily jako následek náboÏenského
obrození a svûdãí o tom,Ïe náboÏenská
probuzení BÛh poÏehnal pro záchra-
nu ãlovûka a pro pozvednutí lidstva.

POVRCHNÍ ZBOÎNOST

Mnohá probuzenecká hnutí moder-
ní doby se v‰ak zásadnû li‰í od projevÛ
BoÏí milosti, které v dfiívûj‰ích dobách
provázely pÛsobení hlasatelÛ evange-

lia. Je sice pravda, Ïe vyvolávají znaãn˘
ohlas – mnozí o sobû prohla‰ují, Ïe
proÏili obrácení, církve zaznamenávají
pfiírÛstek ãlenÛ. Dlouhodobé v˘sledky
nás v‰ak neopravÀují k domnûnce, Ïe
pfiinesla odpovídající rozvoj skuteãné-
ho duchovního Ïivota. Svûtlo,které na-
krátko vzplane, brzy opût uhasne a za-
nechá po sobû je‰tû vût‰í temnotu,neÏ
jaká byla pfiedtím.

Populární probuzenecká hnutí ãas-
to pÛsobí na obrazotvornost, a to tím,
Ïe probouzejí v lidech emoce a snaÏí
se uspokojit jejich touhu po nûãem no-
vém a vzru‰ujícím. Tímto zpÛsobem
obrácení lidé v‰ak pfiíli‰ netouÏí po bib-
lické pravdû, ani se nijak zvlá‰È nezají-
mají o svûdectví prorokÛ a apo‰tolÛ.Bo-
hosluÏba pro nû není pfiitaÏlivá,pokud
neobsahuje nûco vzru‰ujícího; poselství,
jeÏ se dovolává stfiízlivého rozumu, na
nû nepÛsobí.Nezajímají se o prostá va-
rování BoÏího slova,která se pfiímo do-
t˘kají jejich vûãného Ïivota.

Nejvy‰‰ím Ïivotním zájmem kaÏdé-
ho opravdovû obráceného je vztah k Bo-
hu a k vûãn˘m hodnotám. Kde je v‰ak
v dne‰ních církvích opravdová odda-
nost Bohu? Novû obrácení lidé neod-
kládají svou p˘chu, ani lásku ke svûtu.
Nejsou o nic ochotnûj‰í zapfiít se, vzít
na sebe svÛj kfiíÏ a následovat milující-
ho a pokorného JeÏí‰e, neÏ byli pfied
sv˘m obrácením. NáboÏenství se pro
nevûfiící a pochybovaãe stalo pfiedmû-
tem posmûchu,protoÏe mnoho vyzna-
vaãÛ kfiesÈanství neví nic o jeho zása-
dách.Z mnoha církví se témûfi vytratila
síla zboÏnosti. My‰lenky na Boha vytla-
ãily církevní v˘lety,divadelní pfiedstave-
ní,krásné budovy,snaha o okázalost.Ma-
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jetek, bohatství a svûtské záleÏitosti za-
mûstnávají lidi do té míry,Ïe si jen stûÏí
pov‰imnou vûcí vûãného zájmu.

Navzdory v‰eobecnému úpadku víry
a zboÏnosti jsou v tûchto církvích stále
je‰tû praví následovníci JeÏí‰e Krista.
Dfiíve neÏ na zem dopadnou koneãné
BoÏí soudy, dojde mezi BoÏím lidem
k takovému oÏivení pÛvodní zboÏnos-
ti,jaké se neprojevilo od doby apo‰tolÛ.
Na BoÏí lid sestoupí BoÏí Duch a moc
a mnozí se oddûlí od tûch církví,v nichÏ
láska ke svûtu potlaãila lásku k Bohu
a jeho slovu.Duchovní i ãlenové tûchto
církví radostnû pfiijmou velké pravdy,
které nechal hlásat BÛh,aby se lidé pfii-
pravili na druh˘ KristÛv pfiíchod. Ne-
pfiítel spasení by ov‰em toto dílo rád
zmafiil; a dfiíve neÏ pfiijde doba pro to-
to hnutí,pokusí se je napodobit.Vcírk-
vích, které dostane pod svou klamnou
moc,vzbudí dojem,Ïe na nû BÛh seslal
své poÏehnání a projeví se nûco,co bu-
dou povaÏovat za velké náboÏenské
probuzení. Zástupy lidí budou jásat, Ïe
BÛh pro nû koná úÏasné vûci, pfiitom
v‰ak pÛjde o pÛsobení jiného ducha.
Pod náboÏensk˘m plá‰tíkem se satan
pokusí roz‰ífiit svÛj vliv na cel˘ kfies-
Èansk˘ svût.

V mnoha probuzeneck˘ch hnutích,
jeÏ se na scénû objevila v posledních
padesáti letech, pÛsobily v men‰í ãi
vût‰í mífie stejné vlivy, jaké se projeví
v je‰tû vût‰ích hnutích v budoucnu. Je
to citové vzru‰ení,smûs pravdy a klamu
dobfie pfiipravená k tomu,aby zmátla li-
di. Nikdo se v‰ak nemusí nechat okla-
mat.Ve svûtle BoÏího slova není obtíÏné
rozpoznat podstatu tûchto hnutí. MÛ-
Ïeme si b˘t jisti, Ïe tam, kde lidé nebe-

rou váÏnû svûdectví Bible a odmítají
prosté pravdy,které provûfiují lidská srd-
ce a vyÏadují sebezapfiení i odmítnutí
svûta, tam BÛh své poÏehnání neudûlu-
je. A podle pravidla, které nám dal Pán
JeÏí‰: „Po jejich ovoci je poznáte,“ (Mt
7,16) je zfiejmé,Ïe tato hnutí nejsou dí-
lem BoÏího Ducha.

BÛh se zjevuje lidem ve svém slovu.
V‰em,kdo toto slovo pfiijímají, je ‰títem
proti satanov˘m podvodÛm, zatímco
opomíjení biblick˘ch pravd – v nábo-
Ïenském svûtû dnes tolik roz‰ífiené –
otevírá dvefie v‰emu zlému. Lidé do
znaãné míry ztrácejí ze zfietele podsta-
tu a dÛleÏitost BoÏího zákona.Nespráv-
né chápání povahy,trvalé platnosti a zá-
vaznosti BoÏího zákona vede k myln˘m
názorÛm na obrácení a posvûcení a vy-
volává úpadek zboÏnosti v církvích.
Právû zde mÛÏeme hledat dÛvod, proã
v dne‰ních oÏiveneck˘ch hnutích schá-
zí BoÏí Duch a jeho moc.

MODERNÍ P¤ÍSTUP
K BOÎÍMU ZÁKONU

ZboÏní vûfiící z rÛzn˘ch církví si to uvû-
domují a pociÈují nad tím hlubokou lí-
tost.Napfiíklad profesor Edwards A.Park
vysvûtluje, co ohroÏuje dne‰ní církve:
„Jedním zdrojem nebezpeãí je to,Ïe se
z kazatelen nezdÛrazÀuje BoÏí zákon.
V minulosti b˘vala kazatelna ozvûnou
hlasu svûdomí... Na‰i nejskvûlej‰í kaza-
telé dokázali sv˘m kázáním propÛjãit
jedineãnou vzne‰enost, kdyÏ po vzoru
Mistra vyzvedali BoÏí zákon, jeho pfii-
kázání i jeho varování. Opakovali dvû
velké zásady – totiÏ Ïe zákon je proje-
vem BoÏí dokonalosti a ãlovûk, kter˘
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nemiluje zákon, nemiluje ani evangeli-
um. Zákon – stejnû jako evangelium – je
totiÏ zrcadlem, které odráÏí BoÏí pova-
hu. Toto nebezpeãí vede k dal‰í hroz-
bû: k podceÀování závaÏnosti hfiíchu,
jeho roz‰ífiení a zhoubnosti. V˘znam
neposlu‰nosti zákona je pfiímo úmûr-
n˘ dÛleÏitosti zákona...

Se zmínûn˘m nebezpeãím se pojí
nebezpeãí podceÀování BoÏí sprave-
dlnosti.V souãasné dobû mají kazatelé
sklon oddûlovat BoÏí spravedlnost od
jeho dobroty, nevyzdvihují BoÏí dob-
rotu jako zásadu, ale sniÏují ji na pou-
h˘ cit. Tyto nové teologické názory
rozdûlují to, co BÛh spojil. Je BoÏí zá-
kon dobr˘,nebo ‰patn˘? Je dobr˘.Pak
je i spravedlnost dobrá,protoÏe se sna-
Ïí zákon plnit. Ze zvyku podceÀovat
BoÏí zákon a spravedlnost, z rozsahu
a zhoubnosti lidské neposlu‰nosti ãlo-
vûk snadno dojde ke zvyku nedoce-
Àovat BoÏí milost, která pfiiná‰í odpu‰-
tûní hfiíchu.“ Tím evangelium ztrácí
v myslích lidí cenu a v˘znam, a tito li-
dé jsou zakrátko ochotni dát vlastnû
Bibli stranou.

Mnozí náboÏen‰tí uãitelé tvrdí, Ïe
Kristus svou smrtí zru‰il zákon a Ïe od
té doby lidé nemusí plnit poÏadavky zá-
kona. Jiní pokládají zákon za tûÏké bfie-
meno a jako protiklad závaznosti záko-
na vyzdvihují svobodu evangelia.

Proroci a apo‰tolové v‰ak posuzova-
li svat˘ BoÏí zákon úplnû jinak. David
prohlásil: „Volnû budu chodit, na tvá
ustanovení se dotazuji.“(Î119,45) Apo‰-
tol Jakub,kter˘ psal po Kristovû smrti,
naz˘vá Desatero „královsk˘m zákonem“
a „dokonal˘m zákonem svobody“ ( Jk
2,8;1,25). A Jan,více neÏ pÛl století po

ukfiiÏování, vyslovuje poÏehnání tûm,
„kdo jednají podle jeho pfiikázání a ma-
jí pfiístup ke stromu Ïivota i do bran
mûsta“ (Zj 22,14).

Tvrzení, Ïe Kristus svou smrtí zru-
‰il zákon svého Otce, postrádá jak˘-
koli základ. Kdyby bylo moÏné zákon
zmûnit nebo zru‰it,pak by Kristus ne-
musel zemfiít, aby zachránil ãlovûka
od trestu za hfiích. Kristova smrt zda-
leka neru‰í zákon, naopak dokazuje,
Ïe zákon je nezmûniteln˘. BoÏí Syn
pfii‰el, aby „vyv˘‰il a zvelebil zákon“
(Iz 42,21). Prohlásil: „Nedomnívejte
se, Ïe jsem pfii‰el zru‰it Zákon... Do-
kud nepomine nebe a zemû, nepomi-
ne jediné písmenko ani jediná ãárka
ze Zákona.“ (Mt 5,17.18) Sám o sobû
pak JeÏí‰ fiekl: „Plnit, BoÏe mÛj, tvou
vÛli je m˘m pfiáním, tvÛj zákon mám
ve svém nitru.“ (Î 40,8)

BoÏí zákon je ve své podstatû nezmû-
niteln˘. Je zjevením vÛle a charakteru
Zákonodárce.BÛh je láska a jeho zákon
je láska. Dvû velké zásady zákona jsou
láska k Bohu a láska k ãlovûku. „Láska
je naplnûním zákona.“ (¤ 13,10) BoÏí
charakter je spravedlnost a pravda; a to
je také podstata BoÏího zákona.Îalmis-
ta napsal:„TvÛj Zákon je pravda...V‰ech-
na tvá pfiikázání jsou spravedlivá.“
(Î 119,142.172) A apo‰tol Pavel pro-
hlásil: „Zákon je tedy svat˘ a pfiikázání
svaté, spravedlivé a dobré.“ (¤ 7,12) Zá-
kon, kter˘ je v˘razem BoÏího my‰lení
a BoÏí vÛle,musí b˘t proto nezmûnitel-
n˘, má trvalou platnost – je vûãn˘ stej-
nû jako Zákonodárce.

Obrácení a posvûcení smifiuje lidi
s Bohem tím, Ïe je vede k souladu se
zásadami BoÏího zákona. Na poãátku
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Ïil ãlovûk stvofien˘ k BoÏímu obrazu
v dokonalé harmonii s BoÏím charakte-
rem a zákonem; zásady spravedlnosti
byly vepsány v jeho srdci. Hfiích v‰ak
ãlovûka odcizil Stvofiiteli. Pak uÏ ãlo-
vûk BoÏí obraz nenesl. „Tûlesné sm˘‰-
lení (soustfiedûní na sebe) je Bohu ne-
pfiátelské,neboÈ se nechce ani nemÛÏe
podfiídit BoÏímu zákonu.“(¤ 8,7) VÏdyÈ
„BÛh tak miloval svût, Ïe dal svého je-
diného Syna,“ aby se ãlovûk mohl smí-
fiit s Bohem.Zásluhou JeÏí‰e Krista mÛ-
Ïeme b˘t znovu pfiivedeni v soulad se
sv˘m Stvofiitelem. Lidské srdce musí
promûnit BoÏí milost, ãlovûk musí pfii-
jmout nov˘ Ïivot od Boha. Tato zmûna
je znovuzrození, bez nûhoÏ – jak fiekl
JeÏí‰ – nikdo „nemÛÏe spatfiit BoÏí krá-
lovství“.

Prvním krokem ke smífiení s Bohem
je pfiesvûdãení o vlastní hfií‰nosti.
„Hfiích je poru‰ení zákona.“ „Ze záko-
na pochází poznání hfiíchu.“ (1 J 3,4;
¤ 3,20) Má-li hfií‰ník poznat svou vinu,
musí posuzovat svÛj charakter podle
BoÏího mûfiítka spravedlnosti.Zákon je
zrcadlo,které ukazuje dokonalost spra-
vedlivého BoÏího charakteru a umoÏ-
Àuje ãlovûku, aby poznal své nedo-
statky.

Zákon ukazuje ãlovûku jeho hfiíchy,
neposkytuje v‰ak Ïádné fie‰ení. Slibuje
Ïivot poslu‰nému, ale ukazuje, Ïe údû-
lem pfiestupníka je smrt. Jen Kristovo
evangelium mÛÏe ãlovûka osvobodit
od trestu za hfiích nebo od zneãi‰tûní
hfiíchem. JestliÏe projeví lítost pfied Bo-
hem, jehoÏ zákon pfiestoupil, a uvûfií
v JeÏí‰e Krista a jeho zástupnou obûÈ,
budou mu hfiíchy odpu‰tûny, „stane se
úãastn˘m boÏské pfiirozenosti“(2 Pt1,4);

stane se BoÏím dítûtem, protoÏe pfiijal
Ducha synovství, jehoÏ mocí volá:„Abba,
Otãe!“ (¤ 8,15)

Smí ãlovûk pfiestupovat BoÏí zákon?
Apo‰tol Pavel napsal: „To tedy vírou
ru‰íme zákon? Naprosto ne. Naopak,
zákon potvrzujeme.“„Hfiíchu jsme pfie-
ce zemfieli – jak bychom v nûm moh-
li dále Ïít?“A apo‰tol Jan uvádí: „Vtom
je totiÏ láska k Bohu, Ïe zachováváme
jeho pfiikázání;a jeho pfiikázání nejsou
tûÏká.“ (¤ 3,31; 6,2 1; J 5,3) Pfii znovu-
zrození se srdce ãlovûka ztotoÏní s Bo-
hem,protoÏe se ztotoÏní s BoÏím záko-
nem. KdyÏ se v hfií‰níku odehrála tato
pronikavá zmûna, pfie‰el ze smrti do
Ïivota,z hfiíchu do svatosti, z neposlu‰-
nosti a vzpoury k poslu‰nosti a vûr-
nosti. Star˘ Ïivot odcizení od Boha
skonãil, zaãal nov˘ Ïivot usmífiení, ví-
ry a lásky.Tehdy „spravedlnost poÏado-
vaná zákonem“bude „naplnûna v nás,
ktefií se nefiídíme svou vÛlí, n˘brÏ vÛlí
Ducha“(¤ 8,4).A ve svém srdci ãlovûk
vyzná: „Jak jsem si tvÛj Zákon zamilo-
val. KaÏd˘ den o nûm pfiem˘‰lím.“
(Î 119,97)

„HospodinÛv zákon je dokonal˘,
udrÏuje pfii Ïivotû.“ (Î 19,8) Bez záko-
na ãlovûk nemÛÏe správnû pochopit
BoÏí ãistotu a svatost ani svou vlastní
vinu a neãistotu. Není pfiesvûdãen
o hfiíchu a necítí potfiebu ãinit pokání.
Nevidí, Ïe je jako pfiestupník BoÏího
zákona ztracen,neuvûdomuje si,Ïe po-
tfiebuje usmifiující krev JeÏí‰e Krista.Na-
dûji na záchranu pfiijímá bez pronikavé
zmûny srdce a nápravy Ïivota. Proto je
tak mnoho povrchnû obrácen˘ch,pro-
to do církví pfiichází tolik lidí, ktefií ne-
mají vztah s Kristem.
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PRAVÉ POSVùCENÍ

V soudob˘ch náboÏensk˘ch hnutích
také pfievládají mylné názory na po-
svûcení, které vycházejí z pfiehlíÏení
nebo odmítání BoÏího zákona. Tyto te-
orie jsou v‰ak fale‰né, v praktick˘ch
dÛsledcích jde o nebezpeãné uãení.
Tû‰í se ov‰em ‰iroké oblibû, a proto je
dvojnásob potfiebné, aby v‰ichni pfies-
nû vûdûli, co o tom uãí Písmo.

Uãení o opravdovém posvûcení je
biblické. Apo‰tol Pavel v listu Tesalo-
nick˘m napsal: „Toto je vÛle BoÏí, va-
‰e posvûcení.“ A modlil se: „Sám BÛh
pokoje nechÈ vás cele posvûtí.“ (1 Te
4,3; 5,23) Bible jasnû uãí, co je po-
svûcení a jak ho mÛÏeme dosáhnout.
Spasitel se modlil za své uãedníky:
„PosvûÈ je pravdou; tvoje slovo je
pravda.“ ( J 17,17) Apo‰tol Pavel uãí,
Ïe vûfiící mají b˘t „posvûceni Duchem
svat˘m“ (¤ 15,16). Co pÛsobí Duch
svat˘? JeÏí‰ fiekl sv˘m uãedníkÛm:„Jak-
mile v‰ak pfiijde On,Duch pravdy,uve-
de vás do ve‰keré pravdy.“ ( J 16,13)
Îalmista napsal: „Zákon tvÛj je prav-
da.“ BoÏí slovo a BoÏí Duch seznamu-
jí lidi s velk˘mi zásadami spravedlnos-
ti vyjádfien˘mi v BoÏím zákonu. Pro-
toÏe BoÏí zákon je „svat˘, spravedliv˘
a dobr˘“,protoÏe je projevem BoÏí do-
konalosti, vypl˘vá z toho, Ïe i povaha
formovaná poslu‰ností tohoto zákona
bude svatá. Dokonal˘m pfiíkladem ta-
kové povahy je JeÏí‰ Kristus, kter˘ fie-
kl: „Já jsem zachovával pfiíkazy svého
Otce.“ „Stále dûlám, co se líbí jemu.“
( J15,10;8,29) Následovníci Pána JeÏí-
‰e se mu mají podobat – z BoÏí milos-
ti mají utváfiet svou povahu shodnû se

zásadami svatého BoÏího zákona.To je
biblické posvûcení.

Posvûcení se uskuteãÀuje pouze ví-
rou v JeÏí‰e Krista,mocí BoÏího Ducha,
kter˘ v ãlovûku pÛsobí. Apo‰tol Pavel
vûfiící napomíná: „S bázní a chvûním
uvádûjte ve skutek své spasení.NeboÈ je
to BÛh, kter˘ ve vás pÛsobí, Ïe chcete
i ãiníte,co se mu líbí.“(Fp 2,12.13) Kfies-
Èan proÏívá poku‰ení k hfiíchu, trvale
v‰ak proti nûmu bojuje. K tomu potfie-
buje Kristovu pomoc.Lidská slabost se
spojí s BoÏí silou a ãlovûk ve vífie zvolá:
„Chvála buì Bohu, kter˘ nám dává ví-
tûzství skrze na‰eho Pána JeÏí‰e Kris-
ta!“ (1 K 15,57)

Písmo také jasnû ukazuje,Ïe dílo po-
svûcení je postupné. KdyÏ hfií‰ník pfii
obrácení získává díky usmifiující krvi
pokoj s Bohem, jeho kfiesÈansk˘ Ïivot
teprve zaãíná. Pak má „smûfiovat k do-
spûlosti“a „dorÛst zralého lidství,mûfie-
no mírou Kristovy plnosti“ (Îd 6,1; Ef
4,13). Apo‰tol Pavel napsal: „Zapomí-
naje na to,co je za mnou,upfien k tomu,
co je pfiede mnou, bûÏím k cíli, abych
získal nebeskou cenu, jíÏ je BoÏí povo-
lání v Kristu JeÏí‰i.“(Fp 3,13.14) A Petr
nám ukazuje, jak lze dosáhnout bib-
lického posvûcení: „VynaloÏte v‰ecku
snahu na to, abyste ke své vífie pfiipoji-
li ctnost, k ctnosti poznání, k poznání
zdrÏenlivost, ke zdrÏenlivosti trpûli-
vost,k trpûlivosti zboÏnost,ke zboÏnos-
ti bratrskou náklonnost a k bratrské
náklonnosti lásku... Budete-li to ãinit,
nikdy neklop˘tnete.“ (2 Pt 1,5-10)

Lidé, ktefií proÏívají biblické posvû-
cení, projevují pokoru. Uvûdomí si –
jako kdysi MojÏí‰ – úÏasnou velikost
BoÏí svatosti a uvidí svou vlastní ne-
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hodnost jako protiklad Hospodinovy
ãistoty a úÏasné dokonalosti.

Pfiíkladem pravého posvûcení je pro-
rok Daniel.Cel˘ svÛj dlouh˘ Ïivot zasvû-
til sluÏbû pro Pána. Z BoÏího pohledu
byl „muÏem velmi mil˘m (vzácn˘m)“
(Da 10,11).Pfiesto v‰ak o sobû netvrdil,
Ïe je ãist˘ a svat˘.Naopak,tento nebem
poctûn˘ prorok se povaÏoval za sou-
ãást hfií‰ného Izraele, kdyÏ prosil pfied
Bohem za svÛj národ:„Ne pro své spra-
vedlivé ãiny ti pfiedkládáme své pros-
by o smilování, ale pro tvé velké slito-
vání.“ „Zhfie‰ili jsme, byli jsme svévol-
ní.“ Jak sám napsal: „Rozmlouval jsem
a modlil se, vyznával hfiích svÛj i hfiích
Izraele.“A kdyÏ se mu pozdûji zjevil Bo-
Ïí Syn,aby mu podal vysvûtlení,Daniel
prohlásil: „Velebnost mé tváfie se zmû-
nila a byla zcela poru‰ena; nezachoval
jsem si sílu.“ (Da 9,15.18.20;10,8)

KdyÏ Jób usly‰el BoÏí hlas z vichru,
prohlásil: „Odvolávám a lituji v‰eho
v prachu a popelu.“( Jb 42,6) KdyÏ Izai-
á‰ spatfiil BoÏí slávu a zaslechl volání
cherubína: „Svat˘, svat˘, svat˘ je Hos-
podin zástupÛ,“ zvolal: „Bûda mi, jsem
ztracen.“ (Iz 6,3.5) Apo‰tol Pavel poté,
co byl vtrÏen do tfietího nebe a sly‰el
vûci,které Ïádn˘ ãlovûk nemÛÏe vyslo-
vit, mluví o sobû jako o nûkom, kdo je
„daleko nejmen‰í ze v‰ech bratfií“ (2 K
12,2-4; Ef 3,8). Milovan˘ Jan, kter˘ se
kdysi opíral o JeÏí‰ovu hruì, padl jako
mrtv˘ k nohám Syna ãlovûka,kdyÏ uvi-
dûl jeho slávu (Zj 1,17).

Lidé,ktefií chodí ve stínu golgotského
kfiíÏe, se nepovy‰ují, ani se nevychlou-
bají,Ïe zvítûzili nad hfiíchem.Uvûdomu-
jí si, Ïe jejich hfiích zavinil smrteln˘ zá-
pas,kter˘ zlomil srdce BoÏího Syna.A ty-

to my‰lenky je vedou k pokofie.Ti,kdo
Ïijí v blízkosti Pána JeÏí‰e, nejlépe po-
znávají, jak je ãlovûk kfiehk˘ a hfií‰n˘;zá-
sluhy ukfiiÏovaného a vzkfií‰eného Spa-
sitele jsou pak jejich jedinou nadûjí.

Posvûcení, jak mu dnes rozumí kfies-
Èansk˘ svût, je naprosto cizí biblickému
náboÏenství. Pfiiná‰í sebepovy‰ování
a pohrdání BoÏím zákonem. Obhájci
tohoto pojetí uãí, Ïe posvûcení je dílo
okamÏiku a ãlovûk dosahuje svatosti
jen vírou. „Jen vûfi,“ fiíkají, „a dostane‰
BoÏí poÏehnání.“Posvûcení podle nich
nevyÏaduje Ïádné dal‰í úsilí. Tvrdí-li
ov‰em, Ïe jsou osvobozeni od povin-
nosti zachovávat pfiikázání, popírají
tím závaznost BoÏího zákona. MÛÏe
v‰ak b˘t ãlovûk svat˘ a Ïít v souladu
s BoÏí vÛlí a povahou, aniÏ by se zto-
toÏnil se zásadami, které jsou proje-
vem BoÏí povahy i vÛle a ukazují, co
se Bohu líbí?

VÍRA A SKUTKY V DÍLE POSVùCENÍ

Touha po snadném a pohodlném nábo-
Ïenství,které nevyÏaduje Ïádnou náma-
hu, sebezapfiení a zfieknutí se nesmysl-
nosti svûta, v˘znamnû zpopularizovala
uãení o vífie jako jediné podmínce. Co
v‰ak o tom fiíká BoÏí slovo? Apo‰tol Ja-
kub napsal: „Co je platné, moji bratfii,
kdyÏ nûkdo fiíká,Ïe má víru,ale pfiitom
nemá skutky? MÛÏe ho snad ta víra
spasit? ...Neuzná‰, ty nechápav˘ ãlovû-
ãe, Ïe víra bez skutkÛ není k niãemu?
CoÏ nebyl ná‰ otec Abraham osprave-
dlnûn ze skutkÛ, kdyÏ poloÏil na oltáfi
svého syna Izáka? Nevidí‰, Ïe víra pÛ-
sobila spolu s jeho skutky a Ïe ve skut-
cích do‰la víra dokonalosti? ...Vidíte,Ïe
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ze skutkÛ je ãlovûk ospravedlnûn, a ne
pouze z víry!“ ( Jk 2,14-24)

BoÏí slovo svûdãí tedy zcela jasnû
proti tomuto fale‰nému uãení o vífie
bez skutkÛ. PoÏadovat pfiízeÀ nebes,
a pfiitom neuznávat podmínky,za nichÏ
BÛh milosrdenství udûluje, to není ví-
ra, ale troufalost. Pravá víra je zaloÏena
na zaslíbeních a nafiízeních Písma sva-
tého.

AÈ se nikdo neklame pfiesvûdãením,
Ïe se mÛÏe stát svat˘m, kdyÏ svévolnû
poru‰uje byÈ jedin˘ BoÏí poÏadavek.
Vnitfiní souhlas s jedin˘m vûdom˘m
hfiíchem umlãuje hlas Ducha svatého
a odluãuje ãlovûka od Boha. „Hfiích je
pfiestoupení zákona.“A „kaÏd˘,kdo hfie-
‰í (pfiestupuje zákon),Boha nevidûl ani
nepoznal.“(1 J 3,6) I kdyÏ Jan ve sv˘ch
listech mluví tak ob‰írnû o lásce, nevá-
há odhalit skuteãnou povahu lidí,ktefií
tvrdí, Ïe jsou posvûceni, a pfiitom stále
pfiestupují BoÏí zákon. „Kdo fiíká: Po-
znal jsem ho a jeho pfiikázání nezacho-
vává, je lháfi a není v nûm pravdy. Kdo
v‰ak zachovává jeho slovo, vpravdû
v nûm láska BoÏí dosáhla svého cíle.“
(1 J 2,4.5) To je zku‰ební kámen kaÏ-
dého vyznání. NemÛÏeme pokládat za
posvûceného nûkoho, kdo neobstojí
pfii posuzování jedin˘m BoÏím mûfiít-
kem svatosti na nebi i na zemi. JestliÏe
lidé neuznávají závaÏnost mravního zá-
kona, podceÀují a zlehãují BoÏí pfiiká-
zání; jestliÏe pfiestupují byÈ i nejmen‰í
z tûch pfiikázání a uãí tomu ostatní,
BÛh je nepfiijímá, a my z toho pozná-
me, Ïe jejich tvrzení není pravdivé.

JestliÏe nûkdo o sobû tvrdí,Ïe je bez
hfiíchu,uÏ to je dÛkaz, Ïe je od svatosti
na hony daleko. VÛbec nechápe neko-

neãnou BoÏí ãistotu a svatost,ani to, ja-
k˘ je ãlovûk,kter˘ odpovídá vzoru BoÏí
povahy. Nechápe ãistotu a vzne‰enost
lásky Pána JeÏí‰e a zhoubnost a ‰pat-
nost hfiíchu, proto mÛÏe sám sebe po-
kládat za svatého. âím více je vzdálen
od Krista a ãím nesprávnûj‰í má pfied-
stavy o BoÏí povaze a poÏadavcích, tím
spravedlivûj‰í si pfiipadá.

Posvûcení, o nûmÏ mluví Písmo, za-
hrnuje celého ãlovûka – ducha,du‰i i tû-
lo. Apo‰tol Pavel se modlil za Tesalo-
nické: „Sám BÛh pokoje nechÈ vás cele
posvûtí a zachová va‰eho ducha, du‰i
i tûlo bez úrazu a poskvrny do pfiíchodu
na‰eho Pána JeÏí‰e Krista.“ (1 Te 5,23)
Jindy napsal: „Vybízím vás, bratfii, pro
BoÏí milosrdenství, abyste sami sebe
pfiiná‰eli jako Ïivou, svatou, Bohu mi-
lou obûÈ.“ (¤12,1) Vdobû starého Izra-
ele byla kaÏdá obûÈ pfiiná‰ená Bohu
peãlivû prohlédnuta. Pokud byla na
pfiiná‰eném zvífieti odhalena nûjaká va-
da, bylo zvífie odmítnuto, protoÏe BÛh
pfiikázal, Ïe obûti musí b˘t „bez vady“.
Proto Pán i kfiesÈanÛm pfiikazuje, aby
„pfiiná‰eli svá tûla jako Ïivou, svatou,
Bohu milou obûÈ“. Má-li b˘t tato obûÈ
pfiijatelná, musí v‰echny své síly ucho-
vávat v nejlep‰ím stavu. V‰echno, co
oslabuje tûlesné nebo du‰evní síly,zne-
schopÀuje ãlovûka pro sluÏbu Stvofii-
teli. MÛÏe mít BÛh radost, jestliÏe mu
nenabízíme to nejlep‰í, ãeho jsme
schopni? JeÏí‰ prohlásil: „Miluj Hospo-
dina,Boha svého,cel˘m sv˘m srdcem.“
(Mt 22,37) Lidé, ktefií milují Boha ce-
l˘m srdcem, budou mu chtít sv˘m Ïi-
votem co nejlépe slouÏit a budou také
co nejvíce usilovat o to, aby Ïili v sou-
ladu se zákony, které rozvíjejí jejich
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schopnost plnit BoÏí vÛli.Nebudou ho-
vût sv˘m choutkám a vá‰ním, protoÏe
tím oslabují a poskvrÀují obûÈ, kterou
pfiiná‰ejí svému nebeskému Otci.

DUCHOVNÍ âISTOTA A POSVùCENÍ

Apo‰tol Petr pí‰e: „ZdrÏujte se sobec-
k˘ch vá‰ní,které vedou boj proti du‰i.“
(1 Pt 2,11) KaÏdé uspokojování hfií‰-
n˘ch tuÏeb vede k otupení duchovních
sil a k oslabení duchovní a du‰evní vní-
mavosti a BoÏí slovo nebo BoÏí Duch
tak nemohou pÛsobit na srdce v plné
‰ífii.Apo‰tol Pavel napsal vûfiícím v Ko-
rintu: „OãisÈme se od kaÏdé poskvrny
tûla i ducha a pfiiveìme k cíli své po-
svûcení v bázni BoÏí.“(2 K 7,1) A nesme
plody Ducha, jimiÏ jsou „láska, radost,
pokoj, trpûlivost, laskavost, dobrota,
vûrnost, tichost a sebeovládání“ (Ga
5,22.23).

Jak mnozí z tûch, kdo si fiíkají kfiesÈa-
né,nedbají na tyto inspirované v˘povûdi
a oslabují své síly v honbû za majetkem
a nejnovûj‰ími módními v˘stfielky. Jiní
sniÏují své lidství stvofiené k BoÏímu ob-
razu pfiejídáním se, konzumací alkoholu
nebo zálibou v uspokojování tûlesn˘ch
Ïádostí.A církve,místo aby zlo káraly,mu
ãasto je‰tû napomáhají tím, Ïe povzbu-
zují touhu po majetku nebo poÏitcích,
aby znovu naplnily své pokladny, proto-
Ïe láska ke Kristu to nedokáÏe. Kdyby
JeÏí‰ pfii‰el dnes do nûkter˘ch církví
a zjistil, jaké se tam ve jménu náboÏen-
ství pofiádají hostiny a jak se tam obcho-
duje, nevyhnal by znesvûcovatele, jako
kdysi vyhnal z chrámu penûzomûnce?

Apo‰tol Jakub napsal, Ïe moudrost
pocházející od Boha je „pfiedev‰ím ãis-

tá“ ( Jk 3,17). Kdyby se setkal s lidmi,
ktefií berou vzácné Kristovo jméno do
úst naãichl˘ch tabákem, jejichÏ dech
a tûlo jsou prosyceny nepfiíjemn˘m ta-
bákov˘m zápachem,ktefií jím zneãi‰Èu-
jí vzduch a nutí v‰echny kolem sebe,
aby vdechovali jed – kdyby se apo‰tol
setkal se zlozvykem tak odporujícím ãis-
totû evangelia, neodsoudil by jej jako
„pfiízemní, smysln˘, zotroãující“? Kufiá-
ci mohou tvrdit, Ïe jsou plnû posvûce-
ni,mohou mluvit o jistotû spasení,BoÏí
slovo v‰ak praví,Ïe „tam nevstoupí nic,
co zneãi‰Èuje“ (Zj 21,27).

„âi snad nevíte, Ïe va‰e tûlo je chrá-
mem Ducha svatého,kter˘ ve vás pfieb˘-
vá a jejÏ máte od Boha? Nepatfiíte sami
sobû! Bylo za vás zaplaceno v˘kupné.
Proto sv˘m tûlem oslavujte Boha.“ (1K
6,19.20) âlovûk, kter˘ ví, Ïe jeho tûlo
je chrámem Ducha svatého, se nedá
zotroãit zhoubn˘mi zlozvyky. Jeho síly
patfií Kristu, kter˘ ho vykoupil vlastní
krví. Jeho majetek náleÏí Pánu. Jak by
mohl beztrestnû mrhat svûfien˘m ma-
jetkem? Lidé, ktefií se povaÏují za kfies-
Èany, vydávají kaÏdoroãnû obrovské
ãástky na zbyteãné a ‰kodlivé poÏitky,
zatímco vnitfinû odumírají a stávají se
necitliví ke slovu Ïivota.Okrádají Boha
o desátky a dary, a na zhoubné poÏitky
vynakládají více, neÏ kolik vûnují na
pomoc chud˘m nebo pro ‰ífiení evan-
gelia.Kdyby v‰ichni,kdo se povaÏují za
následovníky JeÏí‰e Krista, byli oprav-
du posvûceni, bezesporu by si dobfie
rozmysleli, do ãeho vloÏí své prostfied-
ky. KfiesÈané by pak byli pfiíkladem
stfiídmosti, sebezapfiení a obûtavosti.

Svût holduje nestfiídmosti a neváza-
nosti. „Po ãem dychtí ãlovûk a co chtûjí
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jeho oãi a na ãem si v Ïivotû zakládá,“
to ovládá lidi. JeÏí‰ v‰ak volá své násle-
dovníky ke svatosti: „Vyjdûte z jejich
stfiedu a oddûlte se ... a niãeho neãisté-
ho se nedot˘kejte.“ (2 K 6,17) Ve svût-
le BoÏího slova smíme prohlásit, Ïe po-
svûcení, které nevede k opro‰tûní se
od hfií‰n˘ch zlozvykÛ a pfiízemních
vá‰ní, není pravé.

Lidem,ktefií uposlechnou v˘zvy: „Vy-
jdûte z jejich stfiedu a oddûlte se ... a ni-
ãeho neãistého se nedot˘kejte,“ platí
BoÏí slib: „Já vás pfiijmu a budu vám
Otcem a vy budete m˘mi syny a dcera-
mi,praví Hospodin zástupÛ.“(2 K 6,18)
KaÏd˘ kfiesÈan má právo a povinnost
proÏít bohaté zku‰enosti v náboÏen-
sk˘ch vûcech. „Já jsem svûtlo svûta,“
prohlásil Pán JeÏí‰.„Kdo mû následuje,
nebude chodit ve tmû,ale bude mít svût-
lo Ïivota.“ ( J 8,12) „Stezka spravedli-
v˘ch je jak jasné svûtlo,které svítí stále
víc, aÏ je tu den.“ (Pfi 4,18) KaÏd˘ krok
víry a poslu‰nosti pfiivádí ãlovûka do
uÏ‰ího spojení se Svûtlem svûta,v nûmÏ
není „nejmen‰í tmy“. Kristovy následo-
vníky osvûcují paprsky Slunce sprave-
dlnosti a oni mají jeho paprsky odrá-
Ïet. Jako nás planety uãí, Ïe je na nebi
velké svûtlo,jehoÏ záfii odráÏejí,tak ma-
jí kfiesÈané ukazovat, Ïe králem vesmí-
ru je BÛh, kter˘ si zaslouÏí, abychom
ho chválili a napodobovali. Právû v je-
ho následovnících se projeví plody Bo-
Ïího Ducha, ãistota a svatost jeho po-
vahy.

ÎIVOT V PLNOSTI

Apo‰tol Pavel v listu Kolosk˘m pí‰e
o poÏehnání, které BÛh udûluje sv˘m

dûtem:„Nepfiestáváme za vás v modlit-
bách prosit,abyste plnû,se v‰í moudros-
tí a duchovním pochopením poznali
jeho vÛli. Tak budete sv˘m Ïivotem
dûlat Pánu ãest a stále se mu líbit, ve
v‰em ponesete ovoce dobr˘ch skut-
kÛ, budete rÛst v poznání Boha,
a z moci jeho boÏské slávy nabudete
síly k trpûlivosti a radostné vytrvalos-
ti.“ (Ko 1,9-11)

Jindy pí‰e o své touze, aby bratfii
v Efezu mohli plnû poznat velikost v˘-
sady b˘t kfiesÈanem. Srozumitelnû jim
vysvûtluje, jak podivuhodnou moc a ja-
kého poznání mohou dosáhnout jako
BoÏí synové a dcery. Mocí BoÏího Du-
cha se v nich mÛÏe „posílit a upevnit
vnitfiní ãlovûk“, mohou b˘t „zakofienû-
ni a zakotveni v lásce“ a „spolu se v‰e-
mi bratfiími pochopit, co je skuteãná
‰ífika a délka, v˘‰ka i hloubka: poznat
Kristovu lásku, která pfiesahuje kaÏdé
poznání“.O vrcholné pfiednosti kfiesÈanÛ
se v‰ak apo‰tol zmiÀuje ve své modlitbû,
kdyÏ je nabádá, aby se dali „prostoupit
v‰í plností BoÏí“ (Ef 3,16-19).

To je vrcholn˘ proÏitek,kterého mÛ-
Ïeme dosáhnout vírou ve sliby na‰eho
nebeského Otce a za podmínky,Ïe spl-
níme jeho poÏadavky. Díky zásluhám
JeÏí‰e Krista máme pfiístup k trÛnu ne-
koneãné moci. „On neu‰etfiil svého
vlastního Syna, ale za nás za v‰ecky jej
vydal; jak by nám spolu s ním nedaro-
val v‰ecko?“ (¤ 8,32) Otec dal Synovi
plnost svého Ducha a my smíme mít
podíl na této plnosti. JeÏí‰ fiekl: „Jestli-
Ïe tedy vy,aã jste zlí,umíte sv˘m dûtem
dávat dobré dary, ãím spí‰e vá‰ Otec
z nebe dá Ducha svatého tûm, kdo ho
prosí!“(L11,13) „Budete-li mne o nûco
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prosit ve jménu mém, já to uãiním.“
„Proste a dostanete,aby va‰e radost by-
la plná.“ ( J 14,14;16,24)

Îivot kfiesÈana se má vyznaãovat po-
korou; to ale neznamená, Ïe by se vûfií-
cí mûli utápût ve smutku a sebepodce-
Àování.KaÏd˘ ãlovûk má Ïít tak,aby ho
BÛh pfiijal a poÏehnal mu.Ná‰ nebesk˘
Otec si nepfieje,abychom Ïili stále s po-
citem odsouzení a zármutku.DÛkazem
pokory není to, Ïe nûkdo chodí se svû-
‰enou hlavou a se srdcem pln˘m my‰-
lenek zamûfien˘ch na sebe.Máme moÏ-
nost pfiijít k Pánu JeÏí‰i a dát se jím oãis-
tit, pak smíme stát pfied zákonem beze
studu a v˘ãitek svûdomí.„Nyní v‰ak ne-
ní Ïádného odsouzení pro ty,ktefií jsou
v Kristu JeÏí‰i.“ (¤ 8,1)

Díky Pánu JeÏí‰i se synové Adama,
ktefií padli do hfiíchu, stávají „syny Bo-
Ïími“.„On,kter˘ posvûcuje,i ti,kdo jsou
posvûcováni, jsou z téhoÏ Otce. Proto
se nestydí naz˘vat je sv˘mi bratry.“(Îd
2,11) Îivot kfiesÈana má b˘t Ïivotem ví-
ry, vítûzství a radosti v Bohu. „Kdo se
narodil z Boha,pfiemáhá svût. A to vítûz-
ství, které pfiemohlo svût, je na‰e víra.“
(1 J 5,4) Nehemiá‰ fiekl: „Radost z Hos-
podina bude va‰í zá‰titou.“ (Neh 8,10)
A apo‰tol Pavel prohlásil: „Radujte se
v Pánu vÏdycky, znovu fiíkám, radujte
se!“ „Stále se radujte, v modlitbách ne-
ustávejte. Za v‰ech okolností dûkujte,
neboÈ to je vÛle BoÏí v Kristu JeÏí‰i pro
vás.“ (Fp 4,4;1 Te 5,16-18)

To jsou plody biblického obrácení
a posvûcení; objevují se v‰ak pouze v˘-
jimeãnû, jelikoÏ kfiesÈané jsou vût‰inou
lhostejní k velk˘m zásadám spravedl-
nosti,které obsahuje BoÏí zákon.Proto
se lze také jen zfiídkakdy setkat se sku-
teãn˘mi, trval˘mi úãinky pÛsobení Bo-
Ïího Ducha, kter˘mi se vyznaãovala
dfiívûj‰í probuzenecká hnutí.

Mûníme se tím, Ïe se zamûfiíme na
JeÏí‰e Krista. ProtoÏe lidé nedbají na
biblické pfiedpisy, jeÏ jsou v˘razem do-
konalosti a svatosti BoÏího charakteru,
a zamûfiují se na lidské nauky a teorie,
není divu, Ïe se Ïivá zboÏnost z církví
vytrácí. Pán prohlásil: „Opustili mne,
zdroj Ïiv˘ch vod, a vytesali si cisterny,
cisterny rozpukané, jeÏ vodu neudrÏí.“
( Jr 2,13)

„Blaze muÏi, kter˘ se nefiídí radami
svévolníkÛ, kter˘ nestojí na cestû hfií‰-
n˘ch, kter˘ nesedává s posmûvaãi, n˘-
brÏ si oblíbil HospodinÛv zákon, nad
jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Je jako strom zasazen˘ u tekoucí vody,
kter˘ dává své ovoce v prav˘ ãas, je-
muÏ listí neuvadá.V‰e,co podnikne, se
zdafií.“ (Î 1,1-3) PÛvodní víra a zboÏ-
nost mezi BoÏím lidem mÛÏe oÏít pou-
ze tehdy, kdyÏ BoÏí zákon zaujme opût
místo, které mu náleÏí. „Takto praví
Hospodin: StÛjte na cestách a vyhlíÏej-
te, ptejte se na stezky vûãnosti: Kde je
ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a va‰e
du‰e naleznou klid.“ ( Jr 6,16)



Prorok Daniel napsal: „Vidûl jsem, Ïe
byly postaveny stolce a Ïe usedl Vûko-
vit˘. Jeho oblek byl bíl˘ jako sníh, vla-
sy jeho hlavy jako ãistá vlna, jeho sto-
lec – plameny ohnû, jeho kola – hofiící
oheÀ. ¤eka ohnivá proudila a vycháze-
la od nûho, tisíce tisícÛ slouÏily jemu
a desetitisíce desetitisícÛ stály pfied
ním. Zasedl soud a byly otevfieny kni-
hy.“ (Da 7,9.10)

Tímto zpÛsobem BÛh prorokovi ve
vidûní ukázal velk˘ a slavn˘ den, kdy
Soudci zemû budou pfiedstaveny cha-
raktery a Ïivoty lidí a kaÏd˘ ãlovûk bu-
de souzen „podle skutkÛ“.„Vûkovit˘“je
BÛh Otec; Ïalmista fiíká: „NeÏ se hory
zrodily,neÏ vznikl svût a zemû,od vûkÛ
na vûky jsi ty,BoÏe.“(Î 90,2) On,pÛvod-
ce v‰eho Ïivého, zdroj v‰ech zákonÛ,
bude pfiedsedat soudu. A „desetitisíce
desetitisícÛ“ svat˘ch andûlÛ budou ja-
ko sluÏebníci a svûdkové pfiítomni to-
mu velkému soudu.

„Hle, s nebesk˘mi oblaky pfiicházel
jakoby Syn ãlovûka; do‰el aÏ k Vûkovi-
tému, pfiivedli ho k nûmu. A byla mu
dána vladafiská moc, sláva a království,
aby ho uctívali v‰ichni lidé rÛzn˘ch ná-
rodností a jazykÛ. Jeho vladafiská moc

je moc vûãná, která nepomine.“ (Da
7,13.14) Pfiíchod JeÏí‰e Krista,kter˘ se
tu popisuje, není jeho druh˘ pfiíchod
na zem. JeÏí‰ Kristus pfiichází k „Vûko-
vitému“ v nebi, aby pfiijal panství, slá-
vu a království,které mu bude dáno na
závûr jeho prostfiednické sluÏby. Tuto
událost, nikoli jeho druh˘ pfiíchod na
zem, pfiedpovûdûlo proroctví o 2300
prorock˘ch dnech,které skonãilo v ro-
ce 1844.Vdoprovodu nebesk˘ch andû-
lÛ vstoupil ná‰ Veleknûz do svatynû
svat˘ch a pfiedstoupil pfied nebeského
Otce, aby vykonal závûreãné dílo své
sluÏby pro ãlovûka: vy‰etfiující soud,
a smífiil tak s Bohem v‰echny,kdo jeho
dílo smífiení pfiijali.

V obrazné starozákonní sluÏbû mûl
Den smífiení v˘znam jen pro ty, kdo
pfiedstoupili pfied Boha s vyznáním
sv˘ch hfiíchÛ a pokáním a jejichÏ hfií-
chy byly prostfiednictvím krve obûti
pfieneseny do svatynû.Podobnû i ve vel-
k˘ den koneãného smífiení a vy‰etfiují-
cího soudu budou pfiicházet v úvahu
jen pfiípady tûch,kdo se hlásí k BoÏímu
lidu. Soud nad bezboÏn˘mi je naprosto
odli‰ná záleÏitost a bude se konat poz-
dûji. „Pfii‰el totiÏ ãas,aby soud zaãal od

314 (479-480)

28

VY·ET¤UJÍCÍ SOUD
Nebesk˘ soud na základû pfiesn˘ch záznamÛ pfiinese pravdivé svûdectví

o Ïivotû kaÏdého ãlovûka; JeÏí‰ u soudu pÛsobí v roli obhájce.



domu BoÏího. JestliÏe zaãíná od vás,
jak˘ bude konec tûch, ktefií se BoÏímu
evangeliu vzpírají?“ (1 Pt 4,17)

OBSAH NEBESK¯CH KNIH

Nebeské knihy,v nichÏ jsou zaznamená-
na jména a ãiny lidí,jsou podkladem pro
rozhodnutí soudu. Prorok Daniel na-
psal: „Zasedl soud a byly otevfieny kni-
hy.“ (Da 7,10) Apo‰tol Jan popisuje ve
Zjevení stejn˘ v˘jev a dodává:„Je‰tû jed-
na kniha byla otevfiena, kniha Ïivota.
A mrtví byli souzeni podle sv˘ch ãinÛ
zapsan˘ch v tûch knihách.“ (Zj 20,12)

Kniha Ïivota zachycuje jména v‰ech
lidí, ktefií kdy vstoupili do BoÏí sluÏby.
Pán JeÏí‰ vyz˘val své uãedníky: „Raduj-
te se, Ïe va‰e jména jsou zapsána v ne-
besích.“ (L 10,20) Apo‰tol Pavel mluví
o sv˘ch vûrn˘ch spolupracovnících, „je-
jichÏ jména jsou v knize Ïivota“(Fp 4,3).
Daniel prorock˘m zrakem vidûl „souÏe-
ní,jaké nebylo,“a uji‰Èuje,Ïe bude vysvo-
bozen „kaÏd˘, kdo je zapsán v Knize“.
Podle knihy Zjevení vstoupí do BoÏího
mûsta jen ti, „kdo jsou zapsáni v Berán-
kovû knize Ïivota“ (Da 12,1; Zj 21,27).

Pfied Bohem je psána „pamûtní kni-
ha“. Jsou v ní zaznamenány dobré ãiny
lidí, „ktefií se bojí Hospodina a mají na
mysli jeho jméno“ (Mal 3,16). Jejich
skutky víry, jejich ãiny lásky jsou za-
znamenány v nebi.Nehemiá‰ se o tom
zmiÀuje slovy: „Pamatuj na mne, BoÏe
mÛj, ... a nevymaÏ mou oddanost, kte-
rou jsem prokázal domu svého Boha.“
(Neh 13,14) VBoÏí pamûtní knize je za-
chycen kaÏd˘ spravedliv˘ ãin. Je tam
pfiesnû zaznamenáno kaÏdé odmítnuté
poku‰ení, kaÏdé pfiekonané zlo, kaÏdé

soucitné slovo. Je tam zapsána kaÏdá
obûÈ, kaÏdá bolest a zármutek vytr-
pûn˘ pro JeÏí‰e Krista. Îalmista volá:
„O mém vyhnanství si vede‰ záznam;
ukládej si do mûchu mé slzy. CoÏ je
v sv˘ch záznamech nemá‰?“ (Î 56,9)

Nebeské knihy také zaznamenávají
hfiíchy lidí. „Ve‰keré dílo BÛh postaví
pfied soud, i v‰e,co je utajeno,aÈ dobré
ãi zlé.“„Z kaÏdého planého slova,jeÏ li-
dé promluví,budou skládat úãty v den
soudu.“Spasitel prohlásil:„Podle sv˘ch
slov bude‰ ospravedlnûn a podle sv˘ch
slov odsouzen.“(Kaz 12,14;Mt 12,36.37)
Tento neomyln˘ záznam zachytí i tajné
úmysly a pohnutky, protoÏe BÛh „vy-
nese na svûtlo to, co je skryto ve tmû,
a zjeví zámûry srdcí“ (1 K 4,5). „Hle, je
to pfiede mnou zapsáno, ... nepravosti
va‰e a nepravosti va‰ich otcÛ zároveÀ,
praví Hospodin.“ (Iz 65,6.7)

BÛh zkoumá skutky kaÏdého ãlovû-
ka a zaznamenává je jako skutky vûrné
nebo nevûrné.Ke kaÏdému jménu v ne-
besk˘ch knihách je s naprostou pfies-
ností zapsáno kaÏdé nesprávné slovo,
kaÏd˘ sobeck˘ ãin, kaÏdá nesplnûná
povinnost, kaÏd˘ tajn˘ hfiích i kaÏdé
neãestné jednání. V‰echna nebem po-
slaná varování nebo napomenutí,která
ãlovûk ignoroval, v‰echny promrhané
okamÏiky, nevyuÏité pfiíleÏitosti, kaÏd˘
vliv, kter˘ pÛsobil k dobrému nebo ke
zlému – i se sv˘mi dalekosáhl˘mi ná-
sledky,to v‰echno zapisuje andûl,kter˘
vede nebeské knihy.

JEÎÍ· – OBHÁJCE U SOUDU

Mûfiítkem,podle nûhoÏ bude BoÏí soud
posuzovat povahu a Ïivot kaÏdého
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ãlovûka, je BoÏí zákon. Starozákonní
mudrc prohlásil:„Boha se boj a jeho pfii-
kázání zachovávej; na tom u ãlovûka
v‰echno závisí.Ve‰keré dílo BÛh posta-
ví pfied soud.“ (Kaz 12,13.14) Apo‰tol
Jakub napomíná své bratry: „Mluvte
a jednejte jako ti, ktefií mají b˘t souze-
ni zákonem svobody.“ ( Jk 2,12)

Soud rozhodne o tom, kdo bude
„hoden“, aby byl vzkfií‰en se spravedli-
v˘mi. JeÏí‰ fiekl:„Ti,ktefií byli hodni do-
sáhnout budoucího vûku a vzkfií‰ení
z mrtv˘ch, ... jsou rovni andûlÛm a jsou
syny BoÏími.“ (L 20,35.36) Jindy pro-
hlásil, Ïe „ti, kdo ãinili dobré, vstanou
k Ïivotu“( J 5,29). Spravedliví mrtví bu-
dou tedy vzkfií‰eni aÏ po první ãásti
soudu, na nûmÏ bude zváÏeno, Ïe jsou
hodni „vstát k Ïivotu“.Osobnû se tedy –
kdyÏ budou zkoumány jejich záznamy
a rozhodováno o jejich pfiípadu – sou-
du neúãastní.

JeÏí‰ vystoupí jako jejich obhájce
a bude je zastupovat pfied Bohem.
„Zhfie‰í-li kdo, máme u Otce pfiímluv-
ce, JeÏí‰e Krista spravedlivého.“ (1 J
2,1) „VÏdyÈ Kristus neve‰el do svatynû,
kterou lidské ruce udûlaly jen jako na-
podobení té pravé, n˘brÏ ve‰el do sa-
mého nebe,aby se za nás postavil pfied
BoÏí tváfií.“„Proto pfiiná‰í dokonalé spa-
sení tûm, kdo skrze nûho pfiistupují
k Bohu; je stále Ïiv a pfiimlouvá se za
nû.“ (Îd 9,24; 7,25)

AÏ budou pfii soudu otevfieny knihy
se záznamy, budou pfied Bohem vy‰et-
fieny Ïivoty v‰ech, kdo vûfiili v JeÏí‰e
Krista. Ná‰ pfiímluvce zaãíná tûmi, kte-
fií Ïili na zemi nejdfiíve, pak pfiedkládá
pfiípady následujících generací a skon-
ãí Ïijícími.Na pofiad pfiijde kaÏdé jméno,

kaÏd˘ pfiípad bude podrobnû prozkou-
mán, nûkteré BÛh pfiijme, jiné odmít-
ne. JestliÏe se u nûkter˘ch jmen najdou
záznamy hfiíchÛ, které nebyly vyznány
a odpu‰tûny, budou taková jména od-
stranûna z knihy Ïivota a záznam o je-
jich dobr˘ch skutcích bude vymazán
z BoÏí pamûtní knihy. Hospodin fiekl
MojÏí‰ovi: „VymaÏu ze své knihy toho,
kdo proti mnû zhfie‰il.“(Ex 32,33) A pro-
rok Ezechiel doplÀuje: „KdyÏ se spra-
vedliv˘ odvrátí od své spravedlnosti
a bude se dopou‰tût bezpráví..., Ïádné
jeho spravedlivé ãiny, které konal, ne-
budou pfiipomínány.“ (Ez 18,24)

Záznam o odpu‰tûní bude v nebes-
k˘ch knihách zanesen u v‰ech, kdo
opravdovû litovali sv˘ch hfiíchÛ a vírou
pfiijali krev JeÏí‰e Krista jako oãi‰Èující
obûÈ. ProtoÏe pfiijali Kristovu spravedl-
nost a jejich charakter je v souladu s Bo-
Ïím zákonem, budou jejich hfiíchy vy-
mazány a oni sami budou povaÏováni
za hodné vstoupit do vûãného Ïivota.
Prostfiednictvím proroka Izaiá‰e Pán
prohlásil:„Já, já sám vymaÏu kvÛli sobû
tvoje nevûrnosti,na tvé hfiíchy nevzpo-
menu.“(Iz 43,25) A JeÏí‰ fiekl:„Kdo zví-
tûzí, bude odûn bûlostn˘m rouchem
a jeho jméno nevymaÏu z knihy Ïivota,
n˘brÏ pfiiznám se k nûmu pfied sv˘m
Otcem a pfied jeho andûly.“„KaÏd˘,kdo
se ke mnû pfiizná pfied lidmi,k tomu se
i já pfiiznám pfied sv˘m Otcem v nebi;
kdo mû v‰ak zapfie pfied lidmi, toho i já
zapfiu pfied sv˘m Otcem v nebi.“ (Zj
3,5; Mt 10,32.33)

I ten nejvût‰í zájem lidí o rozhodnutí
pozemsk˘ch soudÛ je jen slab˘m odles-
kem zájmu,kter˘ mezi obyvateli nebes
vzbudí to, aÏ se pfied Soudcem celé ze-
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mû zaãnou probírat jména zaznamena-
ná v Beránkovû knize Ïivota. Ná‰ Pfií-
mluvce bude Ïádat, aby v‰em, kdo zví-
tûzili vírou v jeho krev,byla odpu‰tûna
pfiestoupení a mohli se vrátit do svého
rajského domova a dostat korunu jako
spoludûdici jeho „dfiívûj‰ího vladafiství“
(Mi 4,8). Satan se snaÏil sv˘mi klamy
a pokou‰ením lidí zmafiit zámûr, kter˘
BÛh sledoval stvofiením ãlovûka.Kristus
v‰ak nyní Ïádá, aby se tento plán usku-
teãnil, jako kdyby ãlovûk nikdy nepadl.
Îádá pro svÛj lid nejen plné odpu‰tûní
a ospravedlnûní, ale také podíl na své
slávû a místo na svém trÛnu.

Zatímco se JeÏí‰ pfiimlouvá za ty,kdo
pfiijali jeho milost,satan je pfied Bohem
obviÀuje jako pfiestupníky. Velk˘ pod-
vodník se je snaÏil svést, aby zaãali po-
chybovat,aby pfiestali vûfiit v Boha,aby
se odvrátili od BoÏí lásky a nerespek-
tovali jeho zákon. Nyní ukazuje na zá-
znam o jejich Ïivotû,na jejich povahové
nedostatky, na to, jak málo se podobají
Kristu, ãímÏ svého Vykupitele zneucti-
li,na v‰echny hfiíchy,k jejichÏ spáchání
je navedl a pro nûÏ je pokládá za své
poddané.

JeÏí‰ neomlouvá jejich hfiíchy, ale
ukazuje jejich lítost a jejich víru,a Ïádá
pro nû odpu‰tûní, ukazuje své ranûné
ruce pfied Otcem a svat˘mi andûly a fií-
ká: Znám je jménem. Vyryl jsem je na
dlaních sv˘ch rukou.„Zkrou‰en˘ duch,
to je obûÈ Bohu. Srdcem zkrou‰en˘m
a zdeptan˘m ty, BoÏe, nepohrdá‰!“ (Î
51,19) Îalobci svého lidu fiíká:„Hospo-
din ti dává dÛtku, satane, dÛtku ti dává
Hospodin, kter˘ si vyvolil Jeruzalém.
CoÏ to není oharek vyrvan˘ z ohnû?“
(Za 3,2) Kristus pfiikryje své vûrné svou

spravedlností, aby je mohl pfiedstavit
svému Otci jako „církev slavnou, bez
poskvrny, vrásky a ãehokoli podobné-
ho“(Ef 5,27). Jejich jména jsou zapsána
v knize Ïivota a je o nich napsáno:„Bu-
dou chodit se mnou v bílém rouchu,
protoÏe jsou toho hodni.“ (Zj 3,4)

Tak se plnû uskuteãní slib nové
smlouvy: „Odpustím jim jejich nepra-
vost a jejich hfiích uÏ nebudu pfiipomí-
nat.“ „V onûch dnech a v onen ãas, je
v˘rok HospodinÛv,budou hledat Izrae-
lovu nepravost, ale Ïádná nebude,
a JudÛv hfiích,ale nebude nalezen.“( Jr
31,34; 50,20) „V onen den bude v˘ho-
nek HospodinÛv chloubou a slávou,
plod zemû dÛstojností a okrasou pro
ty z Izraele,kdo vyvázli.Kdo zÛstane na
Siónu a kdo zbude v Jeruzalémû, bude
zván svat˘m, kaÏd˘ zapsan˘ k Ïivotu
v Jeruzalémû.“ (Iz 4,2.3)

P¤EDMùT BOÎÍHO SOUDU

Úkol vy‰etfiujícího soudu a vymazání
hfiíchÛ skonãí pfied druh˘m pfiíchodem
Pána JeÏí‰e.ProtoÏe mrtví budou souze-
ni podle toho,co je o nich zapsáno v kni-
hách, je nemoÏné, aby hfiíchy lidí byly
vymazány pfied skonãením soudu,kter˘
vy‰etfiuje jejich pfiípady. Apo‰tol Pavel
jednoznaãnû fiíká,Ïe hfiíchy vûfiících bu-
dou vymazány,aÏ nastane „ãas Hospodi-
nÛv, ãas odpoãinutí“ a aÏ BÛh po‰le „Je-
Ïí‰e, Mesiá‰e, kterého vám urãil“ (Sk 3,
19.20). AÏ skonãí vy‰etfiující soud,pfiijde
JeÏí‰ Kristus a pfiinese s sebou svou od-
platu kaÏdému podle jeho skutkÛ.

KdyÏ v obrazné starozákonní sluÏ-
bû veleknûz dokonãil smífiení pro Izra-
el, vystoupil ze svatynû a poÏehnal
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shromáÏdûn˘m vûfiícím. Podobnû se
po dokonãení svého prostfiednického
díla objeví Kristus „ne uÏ kvÛli hfiíchu,
ale ke spáse“ (Îd 9,28), aby jako poÏe-
hnání dal vûãn˘ Ïivot svému lidu,kter˘
ho oãekával.Tak jako knûz vyãistil sva-
tyni od hfiíchÛ a vloÏil je na hlavu kozla
urãeného k vyhnání, tak Kristus vloÏí
v‰echny vyznané hfiíchy na satana, pÛ-
vodce a podnûcovatele hfiíchu. A tak
jako kozel, nesoucí hfiíchy Izraele, byl
zahnán „na pou‰È“ (Lv 16,22), tak i sa-
tan ponese vinu za v‰echny hfiíchy,
k nimÏ svedl BoÏí lid. Po tisíc let bude
uvûznûn na zemi,která bude v té dobû
pustá a neobydlená. Nakonec podstou-
pí pln˘ trest za hfiíchy v ohni,kter˘ zni-
ãí také v‰echny bezboÏné. Koneãn˘m
odstranûním hfiíchu a osvobozením
v‰ech, kdo dobrovolnû odmítli zlo, se
dovr‰í velk˘ plán záchrany ãlovûka.

V pfiedpovûdûné dobû – po uplynutí
2300 prorock˘ch dnÛ, v roce 1844 – za-
ãal vy‰etfiující soud a odstraÀování hfií-
chÛ.V‰ichni,kdo se kdy hlásili ke Kristu,
musí podstoupit vy‰etfiování.Îiví i mrtví
jsou souzeni „podle sv˘ch ãinÛ zapsa-
n˘ch v tûch knihách“(Zj 20,12).

Hfiíchy,kter˘ch hfií‰ník nelitoval a ne-
zanechal,nebudou odpu‰tûny a vymazá-
ny z knih, ale naopak budou v BoÏí den
svûdãit proti hfií‰níku.A nezáleÏí na tom,
zda je spáchal za denního svûtla nebo
v noãní tmû; Pán, jemuÏ patfiíme, o nich
ví. BoÏí andûlé byli svûdky kaÏdého hfií-
chu a zaznamenali jej do neomyln˘ch
knih. âlovûk mÛÏe hfiích skr˘t, popfiít,
zatajit pfied otcem, matkou, Ïenou, dût-
mi nebo pfiáteli, nikdo kromû viníka ne-
musí mít nejmen‰í podezfiení o spácha-
ném zlu, nebeské bytosti v‰ak vûdí

o kaÏdém hfiíchu.Tma nejtemnûj‰í noci,
nejvût‰í podvodná tajemství nestaãí
ukr˘t ani jedinou my‰lenku pfied v‰evû-
doucností Hospodina. BÛh má pfiesn˘
seznam v‰ech nespravedliv˘ch ãinÛ
a kaÏdého neãestného jednání. Nedá se
oklamat pfiedstíranou zboÏností; nem˘lí
se pfii posuzování charakteru ãlovûka.
âlovûka mohou zkaÏení lidé podvést,
Boha v‰ak nikoli.Prohlédne kaÏdou pfie-
tváfiku a vidí do srdce lidí.

Jak závaÏné je to zji‰tûní! Den po dni
ubíhá do vûãnosti a nebeské knihy za-
znamenávají v‰echno,co se v nich ode-
hrálo. Pronesené slovo, vykonan˘ ãin
nelze uÏ nikdy vzít zpût.Andûlé zazna-
menávají dobré i ‰patné ãiny. Ani nej-
mocnûj‰í dobyvatel na této zemi nemÛ-
Ïe zru‰it záznam jediného dne.V‰echny
na‰e ãiny,v‰echna na‰e slova,dokonce
i na‰e nejtajnûj‰í my‰lenky pfiispívají
k rozhodování o na‰em údûlu,a to buì
k dobrému nebo ke zlému. PfiestoÏe
jsme na nû tfieba uÏ zapomnûli,ony jed-
nou promluví – aby nás ospravedlnily,
nebo odsoudily.

Tak jako umûlec pfiesnû zachytí rysy
tváfie, zaznamenávají nebeské knihy
charakter ãlovûka. Jak málo si v‰ak lidé
dûlají starosti o tyto záznamy,které pro-
hlíÏejí nebeské bytosti. Kdyby mohl
b˘t odstranûn závoj, kter˘ dûlí viditel-
n˘ svût od neviditelného,kdyby lidé mo-
hli vidût andûla,jak zaznamenává kaÏdé
slovo a kaÏd˘ skutek, kdyby si uvûdo-
movali Ïe se s tûmi záznamy setkají
u soudu, kolik slov, která dennû prone-
sou, by zÛstalo nevyfiãeno, kolik ãinÛ
by zÛstalo nevykonáno!

Pfii soudu bude Pán peãlivû posuzo-
vat, jak kdo vyuÏil nadání, které dostal.
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Jak jsme naloÏili s prostfiedky,které nám
Pán propÛjãil? Odevzdáme Pánu pfii je-
ho návratu jeho vlastnictví i s úroky? Vy-
uÏili jsme schopnosti,které svûfiil do na-
‰ich rukou,srdcí a mozkÛ,k oslavû Boha
a k prospûchu svûta? Jak jsme vyuÏili
svÛj ãas, jak jsme pouÏívali své pero,
hlas,peníze nebo svÛj vliv? Co jsme uãi-
nili pro JeÏí‰e Krista v osobû chud˘ch,
postiÏen˘ch, sirotkÛ nebo vdov? BÛh
nám svûfiil své svaté slovo.Co jsme uãi-
nili s poznáním a pravdou,kterou nám
svûfiil, abychom vedli ostatní k záchra-
nû? Pán nebude brát váÏnû pouhé vy-
znání víry v JeÏí‰e Krista.Uznává jedinû
lásku,která se projevuje skutky.âin má
v BoÏích oãích cenu jen tehdy,je-li vyko-
nán z lásky.Cokoli konáme z lásky,BÛh
pfiijme a odmûní,i kdyÏ jde podle úsud-
ku ãlovûka o sebenepatrnûj‰í ãin.

Nebeské knihy zaznamenávají skry-
té sobectví lidí.Zachycují nesplnûné po-
vinnosti vÛãi lidem, znevaÏování poÏa-
davkÛ Spasitele. Z tûchto záznamÛ se
lidé dozvûdí, jak ãasto vûnovali satanu
ãas,my‰lenky a síly,které patfiily Kristu.
Zprávy,které andûlé zaznamenávají,ne-
jsou radostné.Rozumné bytosti,lidi,kte-
fií se vydávají za Kristovy následovníky,
naplno zamûstnává hromadûní majetku
nebo holdování nejrÛznûj‰ím radován-
kám.Pl˘tvají penûzi,ãasem a silami,aby
se mohli pfiedvádût nebo ukájet své
choutky. Jen málo ãasu vûnují modlit-
bû, studiu Písma, neusilují o pokoru
a vyznání sv˘ch hfiíchÛ.

JAK OBSTÁT U SOUDU

Satan se snaÏí stále nov˘mi podnûty za-
mûstnat na‰i mysl,aby se nemohla zab˘-

vat tím, co bychom mûli znát nejlépe.
Velk˘ podvodník nenávidí pravdy,které
ukazují zástupnou obûÈ a v‰emocného
prostfiedníka.Uvûdomuje si,Ïe v‰echno
závisí na tom, jak se mu dafií odvracet
mysl lidí od JeÏí‰e a jeho pravdy.

Kdo chce mít uÏitek z pfiímluvné
sluÏby Spasitele, nesmí dovolit, aby ho
cokoli odvádûlo od úkolu rozvíjet v úctû
pfied Bohem své posvûcení. Drahocen-
n˘ ãas nesmí vûnovat zábavû, rozma-
fiilostem nebo hromadûní majetku, ale
opravdovému studiu slova pravdy
a modlitbû.BoÏí lid musí jasnû a správ-
nû pochopit podstatu svatynû a vy‰etfiu-
jícího soudu.V‰ichni se potfiebují osob-
nû seznámit s tím, co koná ná‰ Vele-
knûz, jinak nebudou schopni uchovat
si víru, která je v této dobû tak dÛleÏi-
tá, a zaujmout postoj, kter˘ podle BoÏí
vÛle zaujmout mají. KaÏd˘ ãlovûk má
Ïivot, kter˘ mÛÏe zachránit nebo ztra-
tit. KaÏd˘ se musí postavit pfied BoÏí
soud – pfiípad kaÏdého ãlovûka bude
jednou projednáván.Proto by mûl kaÏ-
d˘ ãlovûk ãasto pfiem˘‰let o té dÛleÏi-
té události,kdy zasedne soud a otevfiou
se knihy, o tom, Ïe na konci dnÛ bude
muset, podobnû jako Daniel, pfiijmout
svÛj údûl.

V‰ichni lidé, ktefií o tom vûdí, mají
podávat svûdectví o velk˘ch prav-
dách, jeÏ jim BÛh svûfiil. Nebeská sva-
tynû je nejvlastnûj‰ím stfiedem Kris-
tovy sluÏby ve prospûch lidí. Jeho dílo
se t˘ká kaÏdého ãlovûka.Ukazuje nám
plán vykoupení,kter˘ se zavr‰í na kon-
ci ãasÛ, ale i vítûzn˘ závûr boje mezi
spravedlností a hfiíchem. Je proto velice
dÛleÏité, abychom se s tím v‰ichni po-
drobnû seznámili a mohli odpovûdût

319(487-488)



kaÏdému,kdo by se ptal na nadûji, kte-
rou máme.

Kristova prostfiednická sluÏba za ãlo-
vûka v nebeské svatyni je právû tak
podstatná souãást plánu vykoupení ja-
ko jeho smrt na kfiíÏi. Toto dílo zahájil
svou smrtí a po svém zmrtv˘chvstání
vystoupil na nebesa, aby je dokonãil
v nebi.Vírou smíme vstoupit za oponu,
„kam jako první za nás vstoupil Kris-
tus“ (Îd 6,20). Tam probleskuje svûtlo
z golgotského kfiíÏe, tam mÛÏeme plnû-
ji pochopit tajemství vykoupení. Pro
záchranu ãlovûka pfiineslo nebe obûÈ
nesmírné ceny – a tato zástupná obûÈ
odpovídá maximálním poÏadavkÛm
pfiestoupeného BoÏího zákona. Pán Je-
Ïí‰ otevfiel cestu ke trÛnu Otce a díky
jeho prostfiednické sluÏbû mohou b˘t
Otci pfiedloÏena upfiímná pfiání v‰ech,
kdo k nûmu pfiicházejí s vírou.

„Kdo kryje svá pfiestoupení,nebude
mít zdar, ale kdo je vyznává a opou‰tí,
dojde slitování.“(Pfi 28,13) Kdyby lidé,
ktefií omlouvají a zakr˘vají své chyby,
mohli vidût,jaké potû‰ení pÛsobí sv˘m
jednáním satanovi, kdyby vidûli, jak se
po‰klebuje Kristu a jeho andûlÛm,sna-
Ïili by se co nejrychleji vyznat své hfií-
chy, co nejrychleji by s nimi skoncova-
li. Satan vyuÏívá povahové nedostatky
a pokou‰í se ovládnout my‰lení ãlovû-
ka. Ví, Ïe se mu to podafií, jestliÏe se
s tûmito nedostatky nebojuje. Proto se
trvale snaÏí pfielstít Kristovy následovní-
ky sv˘mi v˘mysly,kter˘m nedokáÏí odo-
lat. JeÏí‰ se za nû pfiimlouvá sv˘ma pro-
bit˘ma rukama a sv˘m ranûn˘m tûlem
a v‰echny, kdo ho chtûjí následovat,
uji‰Èuje: „Staãí, kdyÏ má‰ mou milost.“
(2 K 12,9) „Vezmûte na sebe mé jho

a uãte se ode mne, neboÈ jsem tich˘
a pokorného srdce:a naleznete odpoãi-
nutí sv˘m du‰ím.VÏdyÈ mé jho netlaãí
a bfiemeno netíÏí.“(Mt 1129.30) Nikdo
nemá právo povaÏovat své nedostatky
za nenapravitelné.BÛh nabízí víru a mi-
lost, abychom je pfiekonali.

Îijeme v dobû velkého Dne smífie-
ní.KdyÏ veleknûz v pfiedobrazné staro-
zákonní sluÏbû konal obfiad smífiení za
Izrael,poÏadovalo se od v‰ech,aby v srd-
ci litovali sv˘ch hfiíchÛ a kofiili se pfied
Pánem, jinak by byli z národa vylouãe-
ni. Podobnû by se mûli dnes – v po-
sledních dnech doby milosti – v‰ichni,
kdo chtûjí mít svá jména zaznamenána
v knize Ïivota, pokofiit pfied Bohem
a opravdovû litovat sv˘ch hfiíchÛ. Mûli
by opravdovû a dÛkladnû zkoumat své
srdce, mûli by odloÏit lehkomyslnost
a bezstarostnost, v níÏ si mnozí kfiesÈa-
né tolik libují. V‰ichni, kdo chtûjí pfie-
konat zlé náklonnosti, jeÏ se je snaÏí
ovládnout, mají pfied sebou tûÏk˘ boj.
Pfiipravit se musí kaÏd˘ sám. Spaseni
nebudeme kolektivnû. âistota a zboÏ-
nost jednoho ãlovûka nemÛÏe nahra-
dit nedostatek tûchto vlastností u dru-
hého. I kdyÏ pfied BoÏím soudem musí
projít v‰echny národy, bude BÛh zkou-
mat pfiípad kaÏdého jednotlivce tak
podrobnû a pfiesnû, jako by to byl jedi-
n˘ ãlovûk na zemi. KaÏd˘ musí b˘t po-
souzen a shledán bez vady, bez vrásky
nebo ãehokoli podobného.

Dílo vykoupení bude zavr‰eno slav-
n˘mi událostmi, jeÏ budou mít závaÏné
dÛsledky. Nyní se soud odehrává v ne-
beské svatyni.Probíhá uÏ fiadu let.Brzy
– a nikdo neví, jak brzy – se budou pro-
jednávat pfiípady Ïijících. Ve vzne‰ené
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pfiítomnosti Boha bude projednáván
i ná‰ Ïivot.Vtéto dobû je pfiednû tfieba,
aby kaÏd˘ dbal na napomenutí Spasi-
tele: „Buìte bdûlí a modlete se, neboÈ
nevíte, kdy ten ãas pfiijde.“ (Mk 13,33)
„Nebude‰-li bdít, pfiijdu tak, jako pfii-
chází zlodûj, a nebude‰ vûdût, v kterou
hodinu na tebe pfiijdu.“ (Zj 3,3)

AÏ skonãí vy‰etfiující soud, bude
rozhodnuto o vûãném údûlu v‰ech li-
dí, o jejich Ïivotû nebo smrti. Doba mi-
losti skonãí krátce pfiedtím, neÏ se na
nebesk˘ch oblacích ukáÏe Pán JeÏí‰.
Kristus pfiedpovûdûl ten okamÏik v kni-
ze Zjevení:„Kdo kfiivdí,aÈ kfiivdí dál,kdo
je po‰pinûn, aÈ zÛstane ve ‰pínû – kdo
je spravedliv˘, aÈ zÛstane spravedliv˘,
kdo je svat˘, aÈ setrvá ve svatosti. Hle,
pfiijdu brzo, a má odplata se mnou; od-
platím kaÏdému podle toho, jak jed-
nal.“ (Zj 22,11.12)

Spravedliví i bezboÏní pak budou
je‰tû Ïít na zemi jako smrtelníci – bu-
dou orat i stavût, budou jíst a pít, aniÏ
by kdokoli tu‰il, Ïe v nebeské svatyni
bylo vyneseno koneãné,neodvolatelné

rozhodnutí.KdyÏ Noe vstoupil pfied po-
topou do korábu,BÛh za ním zavfiel dve-
fie a bezboÏné nechal venku. Po sedm
dní Ïili lidé v nevûdomosti – aã o jejich
údûlu uÏ bylo rozhodnuto; pokraãova-
li ve svém bezstarostném, rozmafiilém
Ïivotû a posmívali se v˘strahám upo-
zorÀujícím na nadcházející soud. Pán
JeÏí‰ fiekl:„Takov˘ bude i pfiíchod Syna
ãlovûka.“ (Mt 24,39) Ti‰e, nepozorova-
nû – jako zlodûj o pÛlnoci pfiijde rozho-
dující hodina,kdy se naplní údûl kaÏdé-
ho ãlovûka a jednou provÏdy se uzavfie
nabídka BoÏí milosti hfií‰níkÛm.

„Bdûte tedy, ... aby vás nenalezl spí-
cí, aÏ znenadání pfiijde.“ (Mk 13,35.36)
Ve velkém nebezpeãí jsou lidé,ktefií se
unavili bdûním a pfiijali nabídky svûta.
Právû tehdy, kdyÏ podnikatel bude pl-
nû zamûstnán honbou za ziskem, kdyÏ
se milovník radovánek bude oddávat
poÏitkÛm, kdyÏ se marnivá Ïena bude
ovû‰ovat ‰perky, se mÛÏe stát, Ïe Soud-
ce celé zemû vynese rozsudek: „Byl jsi
zváÏen na vahách a shledán lehk˘.“(Da
5,27)



Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak
vzniklo a proã existuje zlo.Vidí, jak zlo
pÛsobí, jaké pfiiná‰í stra‰né následky –
utrpení a zkázu – a kladou si otázku,
jak se nûco takové mÛÏe dít, jestliÏe vlád-
ne nekoneãnû moudr˘, laskav˘ a moc-
n˘ BÛh.NaráÏejí na tajemství,pro které
nenacházejí vysvûtlení. Nejistota a po-
chybnosti je zaslepují natolik, Ïe nevi-
dí pravdy, jasnû zjevené v BoÏím slovu
a nezbytné pro záchranu. Nûktefií lidé
se pfii hledání odpovûdi na otázku,proã
existuje zlo, zab˘vají vûcmi, které nám
BÛh nezjevil, a proto se nemohou do-
brat fie‰ení tohoto problému. Ti, kdo
mají sklon se ‰Èourat ve vûcech a po-
chybovat o nich,tím omlouvají svÛj od-
mítav˘ postoj k Bibli. Jiní nenacházejí
uspokojivé vysvûtlení otázky zla,proto-
Ïe pfieÏívající tradice a nesprávné v˘-
klady zatemnily uãení Bible o tom,jak˘
BÛh je,jaké jsou zásady jeho vlády a jak
fie‰í problém zla a hfiíchu.

Je nemoÏné objasnit pÛvod zla tím,
Ïe budeme uvádût dÛvody jeho exi-
stence. Pfiesto mÛÏeme získat dostatek
informací jak o vzniku, tak také o ko-
neãném fie‰ení otázky zla, aby se pro-
kázalo,Ïe BÛh fie‰í tento problém spra-

vedlivû a laskavû. Nic jiného nezdÛ-
razÀuje Písmo tak v˘raznû jako skuteã-
nost, Ïe BÛh nenese odpovûdnost za
vznik zla, Ïe vzpoura v nebi nevznikla
proto, Ïe by BÛh jakékoli bytosti své-
volnû odÀal svou milost nebo se dopus-
til nûjaké chyby v fiízení vesmíru.Zlo je
vetfielec, jehoÏ existenci nelze zdÛvod-
nit. Je tajemné a nelogické;omlouvat je,
znamená je hájit. Kdybychom je mohli
omluvit, kdybychom na‰li pfiíãinu,
proã vzniklo, pfiestalo by zlo b˘t zlem.
Jedinou definici zla, hfiíchu, nám podá-
vá BoÏí slovo: je to „pfiestoupení záko-
na“; jde o vzepfiení se velkému zákonu
lásky, kter˘ je základem BoÏí vlády.

NeÏ se objevilo zlo,vládl v celém ves-
míru mír a radost.V‰echno bylo v doko-
nalém souladu s vÛlí Stvofiitele.V‰emu
vládla láska k Bohu,stvofiené bytosti se
nezi‰tnû milovaly.Kristus, Slovo, jedno-
rozen˘ BoÏí Syn, byl jedno s vûãn˘m
Otcem – jedno v podstatû, jedno v po-
vaze, jedno v úmyslu; v celém vesmíru
byl jedinou bytostí, která mohla znát
v‰echny BoÏí plány a úmysly. Skrze
Krista stvofiil Otec v‰echny nebeské
bytosti. „V nûm bylo stvofieno v‰echno
na nebi...– jak nebeské trÛny,tak i pan-
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PÒVOD ZLA
Zlo je dÛsledkem vzpoury v nebi, jiÏ vedl Lucifer.

Koneãné fie‰ení problému zla pfiiná‰í Kristova obûÈ na Golgotû.



stva, vlády a mocnosti.“ (Ko 1,16) Celé
nebe uznávalo vládu Krista stejnû jako
vládu Otce.

ProtoÏe zákon lásky je základem BoÏí
vlády, záviselo ‰tûstí v‰ech stvofien˘ch
bytostí na jejich dokonalém souladu se
vzne‰en˘mi zásadami spravedlnosti.BÛh
si pfieje, aby mu celé stvofiení slouÏilo
z lásky a úcty,která vychází z uvûdomû-
lého ocenûní BoÏího charakteru.Nemá
zájem o vynucenou vûrnost a oddanost.
V‰em dává svobodnou vÛli,aby mu mo-
hli slouÏit dobrovolnû.

POâÁTKY ZLA

Jedna stvofiená bytost se v‰ak rozhodla,
Ïe tuto svobodu zneuÏije. Hfiích vznikl
u toho, koho BÛh nejvíce poctil hned
po Kristu, kdo mocí a slávou pfievy‰o-
val ostatní obyvatele nebes. Pfied sv˘m
pádem do hfiíchu byl Lucifer (Svûtlo-
no‰) prvním z cherubínÛ,svat˘ a nepo-
skvrnûn˘.„Toto praví Panovník Hospo-
din: Byl jsi vûrn˘m obrazem pravzoru,
pln˘ moudrosti a dokonale krásn˘. Byl
jsi v Edenu,zahradû BoÏí,ozdoben v‰e-
mi drahokamy... Byl jsi záfiiv˘ cherub
ochránce, k tomu jsem tû urãil, pob˘-
val jsi na svaté hofie BoÏí,procházel ses
uprostfied ohniv˘ch kamenÛ, na sv˘ch
cestách jsi byl bezúhonn˘ ode dne své-
ho stvofiení, dokud se v tobû nena‰la
podlost.“ (Ez 28,12-15)

Lucifer mohl mít i nadále BoÏí pfií-
zeÀ, zástupy andûlÛ by jej dále milova-
ly a ctily, dále mohl pouÏívat své velké
nadání pro blaho druh˘ch a k oslavû
svého Stvofiitele.Prorok v‰ak fiíká:„Pro
tvou krásu se stalo tvé srdce dom˘‰li-
v˘m, pro svou skvûlost jsi zkazil svoji

moudrost“(Ez 28,17).Poznenáhlu v so-
bû Lucifer zaãal pûstovat touhu po sebe-
pov˘‰ení. „Své srdce vydává‰ za srdce
boÏské.“ „V srdci sis fiíkal: ... vyv˘‰ím
svÛj trÛn nad BoÏí hvûzdy, zasednu na
Hofie setkávání...Vystoupím na posvát-
ná návr‰í oblakÛ, s Nejvy‰‰ím se budu
mûfiit.“ (Ez 28,6; Iz 14,13.14) Místo aby
vyvy‰oval Boha jako svrchovan˘ objekt
lásky a vûrnosti v‰ech stvofien˘ch by-
tostí,chtûl si Lucifer jejich sluÏbu a poc-
ty pfiivlastnit pro sebe. Tento kníÏe an-
dûlÛ baÏil po poctû, kterou dal vûãn˘
Otec svému Synu,zatouÏil po moci,kte-
rá pfiíslu‰ela v˘hradnû Kristu.

Celé nebe se radovalo,Ïe mÛÏe zrcad-
lit slávu svého Stvofiitele a oslavovat ho.
V‰ichni uctívali Boha, v‰ude vládl mír
a radost. Do nebeského souladu v‰ak
ru‰ivû zaznûl fale‰n˘ tón.Vmyslích by-
tostí,pro nûÏ oslava Boha byla tím prv-
ním a nejdÛleÏitûj‰ím,vyvolávaly snahy
po sebevyv˘‰ení neblahé pfiedtuchy.
Nebeská rada se zprvu snaÏila Lucifera
pfiesvûdãit.BoÏí Syn mu pfiedstavil veli-
kost,dobrotu a spravedlnost Stvofiitele,
svatost a nemûnnost jeho zákona. BÛh
stanovil fiád v nebi,a Lucifer by zneuctil
svého Stvofiitele a zniãil sám sebe,kdy-
by se tímto fiádem nefiídil.Av‰ak varová-
ní,vyslovené v nekoneãné lásce a milos-
ti,vyvolalo jen odpor.Lucifer se nechal
strhnout Ïárlivostí ke Kristu a zaãal jed-
nat je‰tû rozhodnûji.

Zmocnila se ho p˘cha – myslel jen
na vlastní slávu, a to Ïivilo jeho touhu
po nadvládû. Pocty, které mu nebe‰Èa-
né prokazovali, nechápal jako BoÏí dar
a nebyl za nû vdûãn˘ svému Stvofiiteli.
Kochal se ve vlastní nádhefie a vzne‰e-
nosti – jeho snahou bylo vyrovnat se
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Bohu. Zástupy nebe‰ÈanÛ ho milovaly
a ctily, andûlé radostnû provádûli jeho
pfiíkazy; Lucifer je koneckoncÛ pfievy-
‰oval moudrostí i slávou. BoÏího Syna
v‰ak uznávali za kníÏete nebes, vÏdyÈ
byl jedno s Otcem v síle a moci.Kristus
se podílel na v‰ech BoÏích plánech,
kdeÏto Lucifer nebyl do BoÏích zámû-
rÛ tak hluboce zasvûcen.„Proã,“ptal se
tento mocn˘ andûl, „by mûl mít Kris-
tus pfievahu? Proã má vzne‰enûj‰í po-
stavení neÏ já?“

Opustil své místo v bezprostfiední
blízkosti Boha a zaãal mezi andûly za-
sévat nespokojenost. PÛsobil tajuplnû
a skrytû, po urãitou dobu skr˘val svÛj
skuteãn˘ úmysl pfiedstíranou úctou
k Bohu;pfiitom ale ‰ífiil nespokojenost:
o zákonech,kter˘mi se nebeské bytos-
ti fiídily, tvrdil, Ïe jsou to zbyteãná ome-
zení; andûlé by se pr˘ mûli fiídit svou
vlastní vÛlí,protoÏe jsou pfiirozenû sva-
tí. SnaÏil se v nich vyvolat soucit nad
sebou tím, Ïe líãil vûci tak, jako by
s ním BÛh jednal nespravedlivû, kdyÏ
prokazoval nejvy‰‰í ãest Kristu. Tvrdil,
Ïe neusiluje o moc a ãest kvÛli tomu,
aby vyv˘‰il sám sebe, ale proto, Ïe
chce získat svobodu pro v‰echny oby-
vatele nebes, aby se tím dostali na vy‰-
‰í úroveÀ bytí.

BÛh ve svém velkém milosrdenství
sná‰el dlouho Luciferovo jednání. Ne-
sesadil ho z jeho vysokého postavení
hned ve chvíli,kdy poprvé vyjádfiil svou
nespokojenost. A neudûlal to ani poz-
dûji, kdyÏ zaãal svá lÏivá tvrzení ‰ífiit
mezi andûly.Trpûl ho v nebi je‰tû dlou-
ho. Znovu a znovu mu nabízel odpu‰-
tûní za podmínky, Ïe uzná svou chybu
a podfiídí se. BÛh vynaloÏil úsilí, jaké

mÛÏe projevit jen nekoneãná láska a ne-
koneãná moudrost, aby ho pfiesvûdãil,
Ïe nejedná správnû. Do té doby v nebi
nikdo nevûdûl,co to je nespokojenost.
Lucifer sám zpoãátku také netu‰il,kam
ho to zavede, nepochopil skuteãnou
podstatu sv˘ch pocitÛ. KdyÏ se v‰ak
ukázalo, Ïe jeho nespokojenost není
odÛvodnûná, Lucifer se pfiesvûdãil, Ïe
není v právu. Bylo zfiejmé, Ïe BoÏí po-
Ïadavky jsou spravedlivé a on, Lucifer,
by je mûl uznat pfied v‰emi nebesk˘mi
bytostmi.Kdyby to udûlal, zachránil by
sebe i mnoho andûlÛ. V té dobû je‰tû
zcela neodloÏil vûrnost Bohu. I kdyÏ
opustil své místo cherubína,BÛh by mu
jistû znovu vrátil jeho postavení,kdyby
byl ochotn˘ navrátit se k nûmu, uznat
jeho moudrost a spokojit se s úkolem,
kter˘ mu BÛh vyhradil ve svém plánu.
P˘cha mu v‰ak nedovolila se podfiídit.
Umínûnû hájil své stanovisko, tvrdil, Ïe
nepotfiebuje ãinit pokání, a dal se plnû
do boje proti svému Stvofiiteli.

VZPOURA V NEBI

V‰echny své mistrovské síly a schop-
nosti pouÏil nyní k tomu, aby oklamal
andûly, ktefií mu podléhali, a získal je-
jich sympatie.Dokonce i Kristovy rady
a varování pfievrátil tak, aby poslouÏily
jeho zrádn˘m zámûrÛm.AndûlÛm, kte-
fií ho milovali nejvfieleji a nejvíce mu
vûfiili, namluvil, Ïe s ním BÛh jedná ne-
spravedlivû,nectí jeho postavení a ome-
zuje jeho svobodu. Od nesprávného
v˘kladu Kristov˘ch slov pfie‰el k pfie-
krucování a k hrubému fal‰ování. Ob-
vinil BoÏího Syna, Ïe ho chce pokofiit
pfied obyvateli nebes. Pokusil se také
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vyvolat roztrÏku mezi sebou a andûly
vûrn˘mi Bohu. V‰echny, které nedo-
kázal svést a pfietáhnout na svou stra-
nu,obvinil,Ïe jim nezáleÏí na blahu ne-
besk˘ch bytostí. ObviÀoval je pfiesnû
z toho, co sám dûlal.Aby podepfiel svá
obvinûní, Ïe BÛh s ním jedná nespra-
vedlivû, pfiekrucoval Stvofiitelova slova
i ãiny. SnaÏil se zmást andûly rafinova-
n˘mi argumenty o BoÏích zámûrech.
Prosté skuteãnosti zahalil tajemstvím
a zruãn˘m pfiekrucováním zpochybnil
i nejsrozumitelnûj‰í BoÏí v˘roky. Jeho
pÛvodní vysoké postavení, tak úzce
spjaté s BoÏí vládou, dodávalo jeho v˘-
myslÛm vût‰í váhu a pfiispûlo k tomu,
Ïe mnozí andûlé se nechali svést a pfii-
pojili se k Luciferovi ve vzpoufie proti
Stvofiiteli.

BÛh ve své moudrosti dopustil, aby
satan pokraãoval ve svém díle,aÏ nespo-
kojenost pfierostla v otevfienou vzpou-
ru. Bylo tfieba, aby satan plnû rozvinul
své plány, aby v‰ichni mohli poznat je-
jich podstatu a skuteãné zámûry. Jako
pomazan˘ cherubín zaujímal Lucifer vy-
soké postavení. Nebeské bytosti ho mi-
lovaly a on mûl na nû velk˘ vliv.BoÏí vlá-
da v‰ak zahrnovala nejen obyvatele ne-
bes, ale také v‰echny svûty, které BÛh
stvofiil. Satan doufal, Ïe podafií-li se mu
vtáhnout do vzpoury andûly, podafií se
mu to i v pfiípadû ostatních stvofien˘ch
bytostí. S mimofiádnou obratností pfied-
stavoval problém ze svého hlediska,své-
ho cíle se snaÏil dosáhnout lstí a sofisti-
kou.Vyvinul velké úsilí, aby druhé okla-
mal. Podvodn˘m manévrováním získal
znaãn˘ náskok. Ani vûrní andûlé nedo-
kázali prohlédnout jeho povahu a roze-
znat, kam smûfiuje jeho pÛsobení.

Satan dostal tak vysoké pocty a své
jednání tak zahalil tajemstvím, Ïe pro
andûly bylo velmi tûÏké odhalit pravou
podstatu jeho vlivu. Dokud se hfiích
plnû nerozvinul,nevypadal tak zl˘, jak˘
ve skuteãnosti je. Do té doby se v Bo-
Ïím vesmíru hfiích nevyskytl a bezhfií‰-
né bytosti nemûly ponûtí o jeho pod-
statû a zhoubnosti. Nemohly vûdût, jak
stra‰né následky bude mít odmítnutí
BoÏího zákona. Satan zpoãátku masko-
val své pÛsobení zdánlivou vûrností Bo-
hu. Tvrdil, Ïe chce hájit BoÏí ãest, stá-
lost jeho vlády a dobro v‰ech obyvatel
nebes. Rozdm˘chával nespokojenost
mezi sv˘mi podfiízen˘mi andûly, tfieba-
Ïe naoko vzbuzoval dojem,Ïe chce ne-
spokojenost odstranit. KdyÏ poÏado-
val, aby BÛh zmûnil nafiízení a zákony
své vlády, dûlal to pod záminkou, Ïe ty-
to zmûny jsou nutné pro zachování
jednoty v nebi.

BÛh mohl pfii jednání s hfiíchem
uplatnit pouze spravedlnost a pravdu;
satan v‰ak mohl pouÏívat také prostfied-
ky,které BÛh pouÏívat nemÛÏe – licho-
cení a leÏ. SnaÏil se zfal‰ovat BoÏí slovo
a andûlÛm nesprávnû vykládal zámûry
BoÏí vlády.Tvrdil, Ïe BÛh není spraved-
liv˘, kdyÏ pro obyvatele nebes vydává
zákony a nafiízení, a Ïe vyÏadováním
podfiízenosti a poslu‰nosti stvofien˘ch
bytostí se chce sám vyv˘‰it.Proto bylo
tfieba obyvatelÛm nebes i v‰ech svûtÛ
jasnû ukázat, Ïe BoÏí vláda je spravedli-
vá a jeho zákon dokonal˘. Satan vzbudil
zdání, Ïe se pokou‰í hájit dobro vesmí-
ru. Proto budou muset v‰ichni pocho-
pit, jaká je jeho skuteãná povaha a oã
mu jde. Bylo tfieba dát mu ãas, aby se
sám projevil sv˘m zl˘m pÛsobením.
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Rozkol,kter˘ v nebi vyvolal,svaloval
satan na BoÏí zákon a vládu. Prohla‰o-
val, Ïe v‰echno zlo je v˘sledkem BoÏí
vlády a on Ïe se naopak snaÏí zlep‰it
Hospodinovy fiády. Proto bylo tfieba,
aby ukázal podstatu sv˘ch poÏadavkÛ
a pfiedvedl, jak budou pÛsobit zmûny
BoÏího zákona,které navrhoval.Odsou-
dit ho budou muset jeho vlastní ãiny.
Satan od poãátku tvrdil, Ïe nevyvolává
vzpouru.Podvodník se bude muset od-
halit pfied cel˘m vesmírem.

I kdyÏ BoÏí nekoneãná moudrost
rozhodla, Ïe nemÛÏe déle zÛstat v ne-
bi, nebyl satan zahuben. ProtoÏe BÛh
pfiijímá jen sluÏbu z lásky, musí odda-
nost stvofien˘ch bytostí vycházet z pfie-
svûdãení, Ïe BÛh je spravedliv˘ a laska-
v˘. Obyvatelé nebes a ostatních svûtÛ
nebyli pfiipraveni pochopit podstatu
zla a jeho dÛsledky, a nemohli by tedy
zniãení satana chápat jako projev BoÏí
spravedlnosti a milosti. Kdyby byl sa-
tan okamÏitû zniãen, slouÏili by Bohu
spí‰e ze strachu neÏ z lásky. Vliv pÛ-
vodce zla by nebyl plnû odstranûn, ne-
byl by úplnû vym˘cen ani duch vzpou-
ry. Bylo tfieba nechat zlo dozrát. Pro
vûãné dobro celého vesmíru musí sa-
tan plnûji rozvinout své my‰lenky, aby
v‰echny stvofiené bytosti mohly poznat
skuteãnou podstatu jeho vzpoury pro-
ti BoÏí vládû a aby BoÏí spravedlnost
a milost, i nemûnnost BoÏího zákona
byly obhájeny jednou provÏdy.

Satanova vzpoura mûla b˘t pro cel˘
vesmír pouãením pro v‰echny budou-
cí vûky, stál˘m svûdectvím o podstatû
hfiíchu a o jeho stra‰n˘ch následcích.
PÛsobení satanov˘ch my‰lenek a jejich
následky na lidi i andûly ukáÏe, jaké

plody pfiiná‰í vzpoura proti BoÏí auto-
ritû.Dosvûdãí, Ïe prospûch v‰ech stvo-
fien˘ch bytostí zaji‰Èuje BoÏí vláda a Bo-
Ïí zákon.Tak se dûjiny tohoto stra‰ného
pokusu o vzpouru stanou pro v‰echny
stvofiené bytosti trval˘m varováním,
které je uchrání, aby nepodlehly lÏím
o podstatû zla,budou je chránit, aby se
nedopustily zla a nemusely nést ná-
sledky.

AÏ do konce sporu v nebi se velk˘
uchvatitel nepfiestal ospravedlÀovat.
KdyÏ BÛh oznámil,Ïe musí b˘t se v‰emi
sv˘mi pfiíznivci z nebe vyhnán, vÛdce
vzboufiencÛ otevfienû prohlásil, Ïe po-
hrdá zákonem Stvofiitele. Znovu opa-
koval své tvrzení,Ïe andûlé nepotfiebu-
jí Ïádn˘ dozor, Ïe mají mít svobodu, aby
mohli jednat podle své vÛle, která je
povede vÏdy správnû.Odsoudil BoÏí na-
fiízení jako omezování svobody a pro-
hlásil, Ïe chtûl dosáhnout zru‰ení záko-
na, aby obyvatele nebes zbavil tohoto
omezení a oni tak mohli dosáhnout vy‰-
‰ího a vzne‰enûj‰ího stupnû bytí.

Satan a jeho pfiívrÏenci jednomyslnû
svalovali odpovûdnost za svou vzpouru
na Krista; tvrdili,Ïe kdyby je nenapomí-
nal, oni by se nikdy nevzboufiili. Pro-
toÏe pÛvodce vzpoury a v‰ichni jeho
pfiívrÏenci umínûnû setrvávali ve svém
vzdoru,protoÏe se pokusili – i kdyÏ ne-
úspû‰nû – svrhnout BoÏí vládu a rou-
havû pfiitom tvrdili, Ïe jsou obûÈmi ne-
spravedlivého útlaku, byli nakonec
z nebe vyhnáni.

ZLO SE ·Í¤Í NA ZEMI

Ve stejném duchu,kter˘ vyvolal vzpou-
ru v nebi, je veden odpor vÛãi Bohu
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i na zemi. Podobnû jako kdysi s andûly
jedná satan i s lidmi. Jeho my‰lenky ny-
ní ovládají lidi,ktefií odmítají Boha.Ti se
podobnû jako satan pokou‰ejí odstra-
nit omezení BoÏího zákona a slibují ji-
n˘m, Ïe pfiestupováním BoÏích poÏa-
davkÛ získají svobodu. JestliÏe jim pak
nûkdo hfiích vytkne, vyvolá to v nich
nenávist a odpor. KdyÏ BoÏí varovná
poselství zasáhnou jejich svûdomí, svá-
dí je satan, aby se obhajovali a snaÏili
se pro své jednání získat podporu dru-
h˘ch. Své chyby se ani nesnaÏí napra-
vit – a kdyÏ jim nûkdo nûco vytkne, cí-
tí se poboufieni, jako by dotyãn˘ byl
pfiíãinou jejich tûÏkostí. Odpor namí-
fien˘ proti tûm, kdo se opovaÏují vyt-
knout jin˘m jejich hfiích,se ov‰em pro-
jevuje od doby spravedlivého Ábela aÏ
podnes.

Satan svádí lidi k hfiíchu také tím, Ïe
jim fale‰nû pfiedstavuje Boha, jak to dû-
lal v nebi,kdyÏ oznaãoval Boha za pfiís-
ného a panovaãného.A kdyÏ se mu to
podafiilo, tvrdil, Ïe nespravedlivé BoÏí
poÏadavky jsou pfiíãinou pádu ãlovûka
do hfiíchu,právû tak jako zapfiíãinily je-
ho vzpouru.

Vûãn˘ BÛh v‰ak zjevuje svou pova-
hu, sám o sobû fiíká, Ïe je „Hospodin,
BÛh pln˘ slitování a milostiv˘, shoví-
vav˘, nejv˘‰ milosrdn˘ a vûrn˘, kter˘
osvûdãuje milosrdenství tisícÛm po-
kolení,kter˘ odpou‰tí vinu,pfiestoupe-
ní a hfiích; av‰ak viníka nenechává bez
trestu.“ (Ex 34,6.7)

Vyhnáním satana z nebe projevil
BÛh svou spravedlnost a uchoval ãest
své vlády.KdyÏ se v‰ak dopustil hfiíchu
ãlovûk, protoÏe podlehl lÏi odpadlého
kníÏete andûlÛ, prokázal BÛh svou lás-

ku tím,Ïe dal svého jednorozeného Sy-
na, aby zemfiel za lidstvo, které padlo
do hfiíchu.V nabídce záchrany ãlovûka
se projevil BoÏí charakter. KristÛv kfiíÏ
dokazuje celému vesmíru, Ïe BÛh není
odpovûdn˘ za to, Ïe se Lucifer vydal
cestou zla.

Skuteãná povaha pÛvodce zla se na-
plno odhalila bûhem zápasu mezi ním
a Pánem JeÏí‰em – v dobû,kdy Spasitel
Ïil na této zemi. Nic nemohlo satana
tak úãinnû pfiipravit o sympatie andûlÛ
a celého vûrného vesmíru jako jeho
krut˘ boj proti Vykupiteli svûta.Rouha-
vá Ïádost, aby se mu Kristus poklonil,
jeho troufalost, kdyÏ vynesl Krista na
vrchol vysoké hory a na stfiechu svaty-
nû, jeho zákefin˘ návrh, aby Kristus
skoãil dolÛ, neutuchající zloba, se kte-
rou ho pronásledoval z místa na místo
a navádûl knûze a lid, aby odmítli Kris-
tovu lásku a aby nakonec volali: „Ukfii-
Ïuj ho! UkfiiÏuj ho!“ – to v‰echno vy-
volávalo mezi obyvateli vesmíru údiv
a rozhofiãení.

To satan navádûl tehdej‰í svût, aby
odmítl Krista. VynaloÏil v‰echnu svou
moc a prohnanost, aby JeÏí‰e zniãil.
Vûdûl totiÏ, Ïe Kristova láska a milosr-
denství, jeho soucit a dobrota ukazují
svûtu BoÏí charakter. Satan se snaÏil po-
pfiít v‰echno, co BoÏí Syn fiekl, a pou-
Ïil lidi jako své nástroje, aby Ïivot Spa-
sitele naplnil utrpením a zármutkem.
LeÏ a pfiekrucování, jimiÏ se snaÏil mafiit
JeÏí‰ovo úsilí,projevy nenávisti a kruté
obÏaloby namífiené proti tomu, jehoÏ
Ïivot byl prostoupen bezpfiíkladnou
láskou a dobrotou, to v‰e vycházelo
z hluboko zakofienûné pomstychtivos-
ti. Dlouho potlaãovaná závist a zloba,
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pomsta i nenávist se naplno projevila
na Golgotû,kde ukfiiÏování BoÏího Syna
sledovalo celé nebe v nûmé hrÛze.

KdyÏ byla pfiinesena velká obûÈ, vy-
stoupil Kristus na nebesa; pocty andûlÛ
v‰ak odmítl – dokud nepfiedloÏí Otci
prosbu: „Chci, aby také ti, které jsi mi
dal, byli se mnou tam, kde jsem já.“
( J 17,24) Tehdy se s nev˘slovnou lás-
kou a mocí nesla z Otcova trÛnu odpo-
vûì: „AÈ se mu pokloní v‰ichni andûlé
BoÏí!“ (Îd 1,6) JeÏí‰ zÛstal bez poskvr-
ny. KdyÏ skonãilo jeho poníÏení, kdyÏ
pfiinesl svou obûÈ, bylo mu dáno jmé-
no nad kaÏdé jiné jméno.

Teì uÏ bylo jasné,Ïe satan nemá pro
své provinûní Ïádnou omluvu. Odhalil
svou pravou povahu lháfie a vraha.Uká-
zalo se, Ïe ve stejném duchu, kter˘m
ovládal lidi, by vládl také obyvatelÛm
nebe.Tvrdil, Ïe pfiestoupení BoÏího zá-
kona pfiinese svobodu a vy‰‰í úroveÀ
Ïivota, ukázalo se v‰ak, Ïe pfiiná‰í jen
otroctví a zkázu.

¤E·ENÍ PROBLÉMU ZLA

Satanova lÏivá obvinûní namífiená pro-
ti BoÏímu charakteru a vládû se ukáza-
la v pravém svûtle. Satan obvinil Boha,
Ïe vyÏaduje od stvofien˘ch bytostí po-
slu‰nost a podfiízenost jen proto, aby
se sám mohl vyv˘‰it; prohlásil, Ïe Stvo-
fiitel vyÏaduje od v‰ech sebezapírání,
sám v‰ak Ïádné obûti nepfiiná‰í. Uká-
zalo se, Ïe Vládce vesmíru pfiinesl pro
spásu lidstva, které padlo do hfiíchu,
nejvût‰í obûÈ, jakou mÛÏe láska pfiinést;
„v Kristu BÛh usmífiil svût se sebou“(2 K
5,19).Prokázalo se také,Ïe zatímco Lu-
cifer svou touhou po poctách a nad-

vládû otevfiel dvefie pro vstup hfiíchu,
Kristus – aby hfiích zniãil – se pokofiil
a byl poslu‰n˘ aÏ do smrti.

BÛh dal jasnû najevo, Ïe vzpurnost
se mu o‰kliví. Celé nebe pochopilo, Ïe
v odsouzení satana a v záchranû ãlovû-
ka se projevila BoÏí spravedlnost. Luci-
fer tvrdil, Ïe je-li BoÏí zákon nemûnn˘
a trest nevyhnuteln˘, musí b˘t kaÏd˘
pfiestupník navÏdy vylouãen z BoÏí pfiíz-
nû; hfií‰né lidstvo tak nemÛÏe b˘t vy-
koupeno,a je proto jeho právoplatnou
kofiistí.Kristova smrt v‰ak byla nezvrat-
n˘m dÛkazem svûdãícím ve prospûch
ãlovûka.Trest vyÏadovan˘ zákonem pa-
dl na toho,kter˘ je roven Bohu;ãlovûk
tak mÛÏe pfiijmout Kristovu spravedl-
nost a Ïivotem pokání a pokory zvítû-
zit nad satanovou mocí, podobnû jako
zvítûzil BoÏí Syn. Tak BÛh zÛstal spra-
vedliv˘ a souãasnû ospravedlÀuje v‰ech-
ny, kdo vûfií v JeÏí‰e Krista.

Záchrana ãlovûka, to v‰ak nebyl jedi-
n˘ dÛvod, proã Kristus pfii‰el na zem,
proã zde trpûl a zemfiel; pfii‰el také „vy-
v˘‰it a zvelebit zákon“ (Iz 42,21). A to
nejen proto, aby obyvatelé tohoto svû-
ta správnû chápali zákon, ale aby také
dokázal v‰em svûtÛm ve vesmíru, Ïe
BoÏí zákon je nezmûniteln˘.Kdyby po-
Ïadavky BoÏího zákona bylo moÏné
obejít, BoÏí Syn by nemusel obûtovat
svÛj Ïivot jako trest za jeho pfiestoupe-
ní. Smrt JeÏí‰e Krista dokazuje nemûn-
nost zákona.A obûÈ, k níÏ Otce a Syna
vedla nekoneãná láska, aby hfií‰níci
mohli b˘t zachránûni, ukazuje celému
vesmíru – a nic jiného to nemohlo uká-
zat lépe neÏ tento plán vykoupení –,Ïe
spravedlnost a milosrdenství jsou zá-
kladem BoÏího zákona a vlády.

328 (501-503)



329(503-504)

Pfii koneãném soudu se ukáÏe, Ïe
hfiích nelze omluvit.AÏ se Soudce celé
zemû zeptá satana:„Proã ses proti mnû
vzboufiil a proã jsi mû oloupil o obãa-
ny mého království?“ nebude pÛvodce
zla moci uvést Ïádnou omluvu.V‰ech-
na ústa zÛstanou zavfiena a v‰echny zá-
stupy vzboufiencÛ onûmí.

Golgotsk˘ kfiíÏ potvrzuje, Ïe zákon
je nemûnn˘, a souãasnû celému vesmí-
ru pfiiná‰í svûdectví o tom, Ïe mzdou
hfiíchu je smrt. V Kristovû smrtelném
zvolání „Dokonáno jest“ zaznûl satano-
vi umíráãek. Dlouhotrvající velk˘ spor
byl tak s koneãnou platností rozhod-
nut a bylo zaruãeno koneãné odstra-
nûní zla. BoÏí Syn pro‰el branami smr-
ti,„aby svou smrtí zbavil moci toho,kdo
smrtí vládne,totiÏ ìábla“(Îd 2,14).Tou-
ha po sebepov˘‰ení pfiivedla Lucifera
k prohlá‰ení: „Vyv˘‰ím svÛj trÛn nad
BoÏí hvûzdy... S Nejvy‰‰ím se budu mû-
fiit.“ BÛh mu odpovûdûl: „Pohodím tû
na zem jako popel...Zanikne‰ navûky.“

(Iz 14,13.14;Ez 28,18.19) AÏ pfiijde „ten
den hofiící jako pec, ... v‰ichni, kdo pá-
chají svévolnosti, se stanou strni‰tûm.
A ten pfiicházející den je seÏehne, pra-
ví Hospodin zástupÛ; nezÛstane po nich
kofien ani vûtev.“ (Mal 4,1)

Cel˘ vesmír pozná podstatu i ná-
sledky hfiíchu.Koneãné a dokonalé od-
stranûní hfiíchu, které by na poãátku
vzbudilo v andûlích strach a zneuctilo
by Boha, nyní ospravedlní BoÏí lásku
a upevní jeho ãest pfied v‰emi vesmír-
n˘mi bytostmi, které s nad‰ením plní
BoÏí vÛli a mají v srdcích BoÏí zákon.
Zlo se uÏ nikdy neobjeví. BoÏí slovo
slibuje: „SouÏení uÏ podruhé nenasta-
ne.“ (Na 1,9) Stvofiené bytosti budou
ctít BoÏí zákon, kter˘ satan oznaãil za
otrocké bfiemeno, jako zákon svobody.
Pro‰ly zkou‰kou a obstály v ní a Bohu,
jehoÏ povaha se pfied nimi plnû proká-
zala jako nezmûrná láska a nekoneã-
ná moudrost, nepfiestanou b˘t nikdy
vûrné.



„Mezi tebe a Ïenu poloÏím nepfiátel-
ství, i mezi símû tvé a símû její. Ono ti
rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí‰ patu.“
(Gn 3,15) BoÏí rozsudek vynesen˘ nad
satanem po pádu ãlovûka do hfiíchu
byl souãasnû proroctvím,které ukazuje
na velk˘ zápas probíhající po v‰echny
vûky aÏ do konce ãasu; na zápas, jehoÏ
se zúãastní v‰echna lidská pokolení,
která budou na zemi Ïít.

BÛh fiekl:„PoloÏím nepfiátelství.“Toto
nepfiátelství není tedy pfiirozené. KdyÏ
ãlovûk pfiestoupil BoÏí zákon, zkazila se
jeho povaha – byl v souladu,nikoli v roz-
poru se satanem.Nepfiátelství mezi hfií‰-
n˘m ãlovûkem a pÛvodcem hfiíchu není
pfiirozené. Oba se odpadnutím stali zka-
Ïen˘mi. Odpadlík není nikdy spokojen,
pokud nesvede sv˘m pfiíkladem druhé
a nezíská jejich sympatie a podporu.Z to-
ho dÛvodu se padlí andûlé a bezboÏní li-
dé spojují do beznadûjného spoleãen-
ství.Kdyby BÛh nezasáhl,spojil by se sa-
tan a ãlovûk do jednoho spolku proti
nebi;místo toho,aby se v‰echno lidstvo
postavilo na odpor satanovi, spojilo by
se s ním ve vzpoufie proti Bohu.

Tak jako svádûl ke vzpoufie andûly,
aby získal spojence ve svém boji proti

Bohu,podobnû navádûl satan k hfiíchu
ãlovûka. Pokud jde o nenávist ke Kris-
tu, panuje mezi ním a padl˘mi andûly
naprostá shoda; i kdyÏ v ostatních bo-
dech se plnû neshodovali, v odporu
vÛãi Vládci vesmíru byli naprosto jed-
notní. KdyÏ v‰ak satan usly‰el prohlá-
‰ení, Ïe BÛh poloÏil nepfiátelství mezi
ním a Ïenou a mezi jeho semeno a její
semeno, pochopil, Ïe jeho úsilí zkazit
lidskou povahu bude mít své meze
a ãlovûk nûjak˘m zpÛsobem obdrÏí sí-
lu odolávat jeho moci.

Satanovo nepfiátelství proti lidem
vyvolává skuteãnost, Ïe lidé jsou díky
Kristu pfiedmûtem BoÏí lásky a milosr-
denství. Satan by rád zmafiil BoÏí plán
záchrany ãlovûka, rád by zneuctil Boha
tím, Ïe znetvofií a poskvrní jeho dílo.
Rád by zpÛsobil zármutek v nebi a ze-
mi uvrhl do zkázy.VÏdyÈ i v‰echno zlo
pfiedstavuje jako dÛsledek toho,Ïe BÛh
stvofiil ãlovûka.

ÚâINNÁ ZBRA≈ PROTI NEP¤ÍTELI

Nepfiátelství proti satanovi vyvolává
v ãlovûku milost,kterou Kristus vkládá
do lidského srdce.Bez této milosti a ob-
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novující síly by ãlovûk zÛstal satanov˘m
zajatcem,sluhou vÏdy ochotn˘m vyko-
návat jeho rozkazy. Av‰ak nov˘ prvek
v nitru ãlovûka vytváfií nepfiátelství tam,
kde dosud vládla shoda. Moc, kterou
dává Kristus, umoÏÀuje ãlovûku, aby
odolal tyranovi a uchvatiteli.Na kom se
ukazuje, Ïe si o‰kliví hfiích, místo aby
jej miloval,kdo odolává a vítûzí nad vá‰-
nûmi, které ho chtûjí ovládnout, na ta-
kovém ãlovûku se projevuje pÛsobení
síly, která pfiichází jen od Boha.

Rozpor mezi duchem Kristov˘m
a duchem satana se nejnápadnûji pro-
jevil v tom, jak svût pfiijal Pána JeÏí‰e.
Îidé ho nezavrhli proto, Ïe pfii‰el bez
svûtského bohatství,bez okázalosti a ve-
likosti; poznali totiÏ, Ïe má moc, která
bohatû nahradí nedostatek tûchto
vnûj‰ích v˘hod.Nenávist zl˘ch lidí v‰ak
nejvíce vyvolávala JeÏí‰ova ãistota a sva-
tost. KristÛv Ïivot, pln˘ sebezapfiení
a bezhfií‰né zboÏnosti, byl stálou v˘ãit-
kou py‰nému a smyslnému národu a vy-
volal nepfiátelství proti BoÏímu Synu.
Satan a zlí andûlé se spojili se zl˘mi lid-
mi; v‰echny síly zla se spojily proti
Zastánci pravdy.

Proti následovníkÛm JeÏí‰e Krista se
projevuje stejné nepfiátelství, jaké za-
kusil jejich Mistr. Kdo vidí odpornou
podstatu hfiíchu a silou z nebe odolává
poku‰ení,vzbudí jistû hnûv satana a je-
ho pfiívrÏencÛ. Nenávist proti ãist˘m
zásadám pravdy, perzekuce a odsuzo-
vání jejích obhájcÛ potrvá tak dlouho,
dokud bude existovat hfiích a hfií‰níci.
Následovníci JeÏí‰e Krista a satanovi
sluhové nemohou Ïít v souladu.Pohor-
‰ení, které vyvolává kfiíÏ, i nadále pfie-
trvává. „V‰ichni, kdo chtûjí zboÏnû Ïít

v Kristu JeÏí‰i, zakusí pronásledování.“
(2 Tm 3,12)

Satanovi spojenci se pod vedením
svého vÛdce trvale snaÏí prosadit jeho
moc a roz‰ífiit jeho království, a to na-
vzdory BoÏí vládû. Pokou‰ejí se okla-
mat následovníky JeÏí‰e Krista, chtûli
by je svést, aby Kristu pfiestali dÛvûfio-
vat. Aby dosáhli svého cíle, pfiekrucují
a fale‰nû vykládají Písmo – stejnû jako
jejich vÛdce. Jako se satan pokou‰el
obvinit Boha, tak se jeho následovníci
snaÏí zostudit BoÏí lid. Nepfiítel, kter˘
pfiivedl Krista na kfiíÏ, vede bezboÏné
lidi, aby niãili Kristovy následovníky.
To v‰echno je naznaãeno v onom prv-
ním proroctví: „Mezi tebe a Ïenu polo-
Ïím nepfiátelství, mezi símû tvé a símû
její.“A to potrvá aÏ do konce ãasu.

Satan sbírá v‰echny své síly a v „plné
zbroji“ se vrhá do boje. Proã nenaráÏí
na vût‰í odpor? Proã jsou bojovníci Je-
Ïí‰e Krista tak malátní a lhostejní? Pro-
toÏe nejsou dostateãnû spojeni s Kris-
tem, protoÏe se tak málo nechají vést
Duchem svat˘m. Hfiích jim nepfiipadá
odporn˘ a hrozn˘ jako jejich Mistru.
Nevystupují proti nûmu tak rozhodnû
a odhodlanû, jak to ãinil Kristus. Neu-
vûdomují si hroznou ‰patnost a zhoub-
nost hfiíchu,nechápou povahu kníÏete
temna a jeho moc.Cítí mal˘ odpor pro-
ti satanovi a jeho dílu, protoÏe nevûdí
o jeho moci a zlobû a o obrovském roz-
sahu jeho boje proti Kristu a Kristovû
církvi. V tom se m˘lí mnoho lidí. Neu-
vûdomují si,Ïe jejich nepfiítel je mocn˘
vojevÛdce, kter˘ ovládá mysl zl˘ch an-
dûlÛ a má dobfie promy‰lenou strategii;
obratn˘m manévrováním se tak ve válce
proti Kristu snaÏí znemoÏnit záchranu
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lidí. Mezi vyznavaãi kfiesÈanství, do-
konce mezi sluÏebníky evangelia se jen
v˘jimeãnû mluví o satanovi, snad jen
s v˘jimkou okrajov˘ch zmínek z kaza-
telny. KfiesÈané pfiehlíÏejí dÛkazy jeho
ãinnosti a jeho úspûchy. Neberou váÏnû
varování o jeho prohnanosti.Zdá se, ja-
ko by úplnû ignorovali, Ïe existuje.

Zatímco lidé nevûdí nic o jeho lsti-
v˘ch úmyslech, je jim tento bdûl˘ ne-
pfiítel neustále v patách.Proniká do kaÏ-
dé domácnosti, do kaÏdé ulice na‰ich
mûst,do kostelÛ,do soudních síní i par-
lamentÛ; v‰ude mate, klame, svádí a ni-
ãí muÏe, Ïeny a dûti – a to tûlesnû i du-
‰evnû.Do vztahÛ v rodinû i v‰ude jinde
se snaÏí vnést rozkol; zasévá nenávist,
závist, spory, vraÏdy. A zdá se, Ïe kfies-
Èansk˘ svût se na tyto jevy dívá, jako by
je ustanovil BÛh a jako by musely exis-
tovat.

Satan se stále pokou‰í ovládnout Bo-
Ïí lid tím, Ïe strhává pfiehrady, které jej
dûlí od svûta. Izraelity kdysi svedl k hfií-
chu, kdyÏ se opováÏili navázat zakáza-
né spojení s pohany.Podobn˘m zpÛso-
bem svádí BoÏí lid i dnes. „BÛh tohoto
svûta oslepil jejich nevûfiící mysl, aby
jim nevze‰lo svûtlo evangelia slávy Kris-
tovy, slávy toho, kter˘ je obrazem Bo-
Ïím.“ (2 K 4,4) KaÏd˘, kdo není vûdo-
mû následovníkem JeÏí‰e Krista, je slu-
Ïebníkem satana. V nepromûnûném
srdci vládne láska k hfiíchu, sklon ho-
vût hfiíchu a omlouvat ho. Naproti to-
mu obnovené srdce cítí nenávist k hfií-
chu a odhodlan˘ odpor proti nûmu.
KdyÏ kfiesÈané vyhledávají spoleãnost
nevûfiících lidí, vystavují se poku‰ení.
Satan se pfied nimi ukr˘vá a oãi jim ha-
lí rou‰kou klamu, takÏe pak nejsou s to

rozeznat, Ïe taková spoleãnost jim mÛ-
Ïe jen ‰kodit.Mezitím se ov‰em stále ví-
ce pfiizpÛsobují svûtu povahou, sv˘mi
slovy i ãiny, a stávají se tak ãím dál víc
zaslepenûj‰í.

B¯T STÁLE NA STRÁÎI

Tím,Ïe se církev pfiizpÛsobuje svûtsk˘m
zvykÛm, nevede svût ke Kristu, ale po-
stupnû sama spl˘vá se svûtem. BliÏ‰í
styk s hfiíchem nevyhnutelnû zpÛso-
buje, Ïe hfiích vypadá ménû odporn˘.
Kdo se druÏí se satanov˘mi sluhy, pfie-
stane se brzy bát jejich pána.KdyÏ se na
cestû povinnosti dostaneme do zkou‰-
ky, jako napfiíklad Daniel na dvofie krále
Nebúkadnesara,mÛÏeme mít jistotu,Ïe
nás BÛh ochrání. JestliÏe se v‰ak vysta-
vujeme poku‰ení sami, dfiíve nebo po-
zdûji mu podlehneme.

Poku‰itel dosahuje ãasto nejvût‰ích
úspûchÛ prostfiednictvím lidí,o kter˘ch
bychom sotva pfiedpokládali, Ïe jsou
pod jeho nadvládou.Nadané a vzdûlané
lidi ostatní obdivují a ctí, jako by nadání
a vzdûlanost mohly vyváÏit nedostatek
úcty k Bohu nebo ãlovûku zakládaly
nárok na BoÏí pfiízeÀ.Vzdûlání a nadá-
ní jsou BoÏí dary, jestliÏe v‰ak nahrazu-
jí zboÏnost, pak nepfiivádûjí ãlovûka
blíÏe k Bohu, ale od Boha jej odvádûjí
a stávají se ãlovûku kletbou a léãkou.
Lidé se obvykle domnívají,Ïe v‰echno,
co vypadá jako zdvofiilé nebo jemné
a u‰lechtilé,musí nûjak souviset s Kris-
tem.To je v‰ak hlubok˘ omyl.Tyto vlast-
nosti mají zdobit povahu kaÏdého kfies-
Èana, mohly by dobfie pÛsobit ve pro-
spûch pravého náboÏenství,musejí v‰ak
b˘t zasvûceny Bohu,protoÏe se mohou
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stát také silou vedoucí k zlému. Neje-
den vzdûlan˘ ãlovûk s vybran˘m chová-
ním, kter˘ by se nesníÏil k nûãemu, co
se obecnû povaÏuje za neãestné jedná-
ní, je úãinn˘m nástrojem v rukou sata-
na. Záludnost a pfiitaÏlivost jeho vlivu
a pfiíkladu z nûho dûlá nebezpeãnûj‰í-
ho nepfiítele Kristovy vûci, neÏ jsou li-
dé nekultivovaní a nevzdûlaní.

Opravdovou modlitbou a vírou
v Boha ·alomoun získal moudrost, kte-
rá vzbuzovala úÏas a obdiv svûta. KdyÏ
se v‰ak odvrátil od Zdroje své síly a za-
ãal spoléhat sám na sebe, podlehl po-
ku‰ení a podivuhodné nadání propÛj-
ãené tomuto nejmoudfiej‰ímu z králÛ
uãinilo z nûho jen úãinnûj‰í satanÛv
nástroj.

I kdyÏ se ìábel trvale snaÏí zaslepit
mysl kfiesÈanÛ,nemûli by zapomínat na
to, Ïe nebojují „proti lidsk˘m nepfiáte-
lÛm, ale proti mocnostem, silám a v‰e-
mu,co ovládá tento vûk tmy,proti nad-
zemsk˘m duchÛm zla“ (Ef 6,12). JiÏ
dlouhá staletí zaznívá BoÏí varování:
„Buìte stfiízliví! Buìte bdûlí! Vá‰ proti-
vník,ìábel,obchází jako lev fivoucí a hle-
dá,koho by pohltil.“(1Pt 5,8) „Oblecte
plnou BoÏí zbroj, abyste mohli odolat
ìáblov˘m svodÛm.“ (Ef 6,11)

JiÏ od doby Adama se ná‰ nepfiítel
vytrvale snaÏí pÛsobit útlak a destruk-
ci. Nyní se pfiipravuje na závûreãné ta-
Ïení proti pravé církvi. V‰ichni, kdo
chtûjí následovat Pána JeÏí‰e, se dosta-
nou do sporu s tímto nelítostn˘m ne-
pfiítelem. âím dÛslednûji se kfiesÈan fií-
dí BoÏími poÏadavky,tím jistûji se stává
cílem satanov˘ch útokÛ. V‰ichni, kdo
aktivnû pracují pro BoÏí vûc, kdo se
snaÏí odhalit klam nepfiítele a ukázat li-
dem Krista, budou moci vydat svûdec-
tví jako apo‰tol Pavel, Ïe slouÏí Pánu
v pokofie ducha,v mnoh˘ch slzách a po-
ku‰ení.

Satan útoãil na JeÏí‰e Krista tûmi nej-
prud‰ími a nejrafinovanûj‰ími zpÛso-
by.Pán JeÏí‰ v‰ak jeho útok odrazil.Bo-
joval za nás, sv˘m vítûzstvím umoÏnil,
abychom zvítûzili i my. Spasitel dá sílu
kaÏdému,kdo o ni prosí. Satan nemÛÏe
ãlovûka pfiemoci, pokud s tím ãlovûk
nesouhlasí. Poku‰itel nemá moc ovlád-
nout vÛli nebo donutit ãlovûka k hfií-
chu. Satan mÛÏe t˘rat,nemÛÏe v‰ak po-
skvrnit. MÛÏe pfiivodit úzkost, nemÛÏe
v‰ak zneãistit.To,Ïe Kristus zvítûzil,by
mûlo jeho následovníky povzbuzovat,
aby proti hfiíchu a satanu dokázali bo-
jovat s odvahou a rozhodností.



Písmo jasnû ukazuje souvislost mezi vi-
diteln˘m a neviditeln˘m svûtem – mlu-
ví o sluÏbû BoÏích andûlÛ i o pÛsobení
zl˘ch duchovních bytostí, které je ne-
rozluãnû spjato s dûjinami lidstva. Lidé
pfiesto stále více pochybují o existenci
zl˘ch duchovních bytostí a BoÏí andû-
ly vysílané „k sluÏbû tûm,kdo mají dojít
spasení“(Îd 1,14),povaÏují mnohdy za
duchy zemfiel˘ch.Písmo v‰ak uãí,Ïe exis-
tují dobfií i zlí andûlé,a o tom,Ïe andûlé
nejsou bezhmotní duchové mrtv˘ch li-
dí, podává nezvratné dÛkazy.

Andûlé byli uÏ pfied stvofiením ãlo-
vûka, protoÏe kdyÏ byly kladeny zákla-
dy zemû,„jitfiní hvûzdy spoleãnû plesa-
ly a v‰ichni synové BoÏí propukli v hla-
hol“ ( Jb 38,7). Také po pádu ãlovûka
do hfiíchu byli posláni andûlé,ktefií mû-
li hlídat strom Ïivota; a to je‰tû pfied-
tím, neÏ zemfiel vÛbec první ãlovûk.
Andûlé jsou svou podstatou nadfiazení
lidem, proto Ïalmista prohlásil, Ïe ãlo-
vûk byl stvofien „málo men‰í andûlÛ“
(Î 8,6).

Písmo nás informuje o poãtu, moci
a slávû nebesk˘ch bytostí,o jejich vzta-
hu k BoÏí vládû a dílu vykoupení.„Hos-

podin si postavil trÛn na nebesích,v‰e-
mu vládne svou královskou mocí.“
Prorok prohlásil:„Vidûl jsem,jak kolem
trÛnu ... stojí mnoÏství andûlÛ.“ V pfií-
tomnosti Krále králÛ stojí „andûlé,silní
bohat˘fii, ktefií plní, co fiekne“ (Î 103,
19-21; Zj 5,11).Desetitisíce desetitisícÛ
a tisíce tisícÛ – tolik bylo nebesk˘ch
bytostí, které vidûl prorok Daniel.
Apo‰tol Pavel o nich mluví jako o „ne-
sãetném zástupu“ (Da 7,10; Îd 12,22).
Tito BoÏí poslové se pohybují tak rych-
le, Ïe vypadají „jako bl˘skavice“ (Ez
1,14) – tak oslÀující je jejich sláva a tak
rychl˘ jejich let.Pfii pohledu na andûla,
kter˘ se zjevil u Spasitelova hrobu a vy-
padal „jako blesk a jeho roucho bílé jako
sníh,“byli „stráÏci strachem z nûho bez
sebe a strnuli jako mrtví“ (Mt 28,3.4).
KdyÏ se py‰n˘ Asyfian Senacherib po-
smíval a rouhal Bohu a hrozil Izraeli
zniãením,„stalo se pak té noci,Ïe vy‰el
HospodinÛv andûl a pobil v asyrském
tábofie sto osmdesát pût tisíc“.„Zahubil
v‰echny bohat˘ry, vévody a velitele“
v Senacheribovû vojsku a „král musel
s ostudou odtáhnout zpût do své ze-
mû.“ (2 Kr 19,35; 2 Pa 32,21)
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„BÒH S NÁMI“
Písmo hovofií o duchovních bytostech, z nichÏ nûkteré ãlovûka chrání,

zatímco jiné mu ‰kodí. JeÏí‰ Kristus v dobû svého pozemského pÛsobení 

musel s tûmito silami zla bojovat.



BÛh vysílá ke sv˘m dûtem andûly ja-
ko posly milosti. Poslal je k Abrahamo-
vi se zaslíbením poÏehnání, do bran
Sodomy, aby zachránili spravedlivého
Lota z mûsta odsouzeného ke zniãení
ohnûm, k Eliá‰ovi, kdyÏ umíral únavou
a hladem na pou‰ti, k Elizeovi s ohni-
v˘mi vozy a koÀmi k mûsteãku,ve kte-
rém byl uvûznûn sv˘mi nepfiáteli,k Da-
nielovi,kdyÏ prosil o BoÏí moudrost na
dvofie pohanského krále nebo kdyÏ byl
pfiedhozen lvÛm, k Petrovi odsouzené-
mu na smrt v Herodovû vûzení, k vûz-
ÀÛm ve Filipis,k Pavlovi a jeho druhÛm
v boufilivé noci na mofii,ke Kornéliovi,
aby otevfiel jeho mysl pro evangelium,
k Petrovi, aby ho poslal s poselstvím
záchrany k pohanskému cizinci.Tak Bo-
Ïí andûlé slouÏili ve v‰ech dobách Bo-
Ïímu lidu.

Pán pfiidûlil kaÏdému Kristovu ná-
sledovníku stráÏného andûla. Tito ne-
be‰tí stráÏci ochraÀují spravedlivé pfied
mocí nepfiítele. To vûdûl i satan, kdyÏ
namítal: „CoÏpak se Jób bojí Boha bez-
dÛvodnû? VÏdyÈ jsi ho ze v‰ech stran
ohradil,rovnûÏ jeho dÛm a v‰echno,co
má.“ ( Jb 1,9.10) ZpÛsob, jak˘m BÛh
chrání svÛj lid,popisuje Ïalmista: „Hos-
podinÛv andûl se poloÏí táborem kolem
tûch, ktefií se bojí Boha, a bude je brá-
nit.“ (Î 34,8) KdyÏ Spasitel mluvil o li-
dech,ktefií v nûho vûfií,fiekl:„Mûjte se na
pozoru, abyste nepohrdali ani jedním
z tûchto maliãk˘ch.Pravím vám,Ïe jejich
andûlé v nebi jsou neustále v blízkosti
mého nebeského Otce.“(Mt 18,10) An-
dûlé, ktefií mají za úkol slouÏit BoÏím
dûtem, mají stále pfiístup k Bohu.

Tak Pán uji‰Èuje svÛj lid, vystaven˘
satanovû nátlaku a jeho neochabující

zlobû a vzdorující v‰em silám zla,Ïe ho
stále ochraÀují nebe‰tí andûlé.BÛh nás
neuji‰Èuje bezdÛvodnû. Dává sv˘m ná-
sledovníkÛm zaslíbení milosti a ochra-
ny proto, Ïe proti nim stojí zlé síly: po-
ãetní, odhodlaní a neúnavní satanovi
pomocníci, jejichÏ zlobu a moc jistû
pocítí kaÏd˘ ãlovûk.

ZLÍ ANDùLÉ V DOBù JEÎÍ·E KRISTA

Dne‰ní padlé duchovní bytosti stvofiil
na poãátku BÛh jako bezhfií‰né tvory,
povahovû,mocí a slávou na stejné úrov-
ni jako jsou i nyní BoÏí andûlé. Zhfie‰i-
li, a tím padli, spojili se, aby zneuctili
Boha a zniãili ãlovûka. Pfiipojili se k sa-
tanovi v jeho vzpoufie proti Bohu, spo-
lu s ním byli vyhnáni z nebe a poté
s ním spolupracovali v boji proti BoÏí
svrchovanosti.Písmo mluví o jejich spo-
jenectví, o jejich vládû, jejich rÛzn˘ch
fiádech, o jejich schopnostech i jejich
prohnanosti, o tom, jak zákefinû niãí
pokoj a ‰tûstí ãlovûka.

PfiestoÏe se i Star˘ zákon pfiíleÏitost-
nû zmiÀuje o existenci padl˘ch andûlÛ
a o jejich pÛsobení, zlí duchové proje-
vovali svou moc nejv˘raznûji v dobû,
kdy na zemi Ïil Pán JeÏí‰. Kristus pfii-
‰el,aby uskuteãnil plán pfiipraven˘ pro
záchranu ãlovûka,a satan byl odhodlán
prosadit své domnûlé právo na ovlád-
nutí svûta.Podafiilo se mu zavést modlo-
sluÏbu ve v‰ech ãástech svûta – kromû
Palestiny. Do této jediné zemû, která
se nepodrobila plnû vládû nepfiítele,
pfii‰el JeÏí‰ Kristus, aby lidem pfiinesl
„svûtlo z nebe“.Tyto soupefiící strany se
tu utkaly o nadvládu. JeÏí‰ otevfiel svou
náruã lásky a pozval k sobû v‰echny,
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kdo hledají odpu‰tûní a pokoj. Padlé
duchovní bytosti vidûly, Ïe nemají ne-
omezenou moc, a pochopily, Ïe jejich
vláda brzy skonãí, pokud se Kristovo
poslání zdafií. Satan bûsnil jako spouta-
n˘ lev a demonstroval svou moc nad
lidsk˘m tûlem i du‰í.

Nov˘ zákon jednoznaãnû svûdãí
o tom, Ïe démoni nûkteré lidi úplnû
ovládli.Takto postiÏení lidé netrpûli jen
nemocemi z pfiirozen˘ch pfiíãin – a Je-
Ïí‰ velmi dobfie rozumûl pfiípadÛm,s ni-
miÏ se setkával a v nichÏ nejednou roz-
poznal bezprostfiední pfiítomnost zl˘ch
duchovních bytostí.

Mimofiádn˘m svûdectvím o jejich
poãtu, moci a zlomyslnosti, ale také
o moci a milosti JeÏí‰e Krista je biblic-
k˘ záznam popisující uzdravení posed-
lého muÏe v Gerase. PostiÏen˘ ztratil
v‰echny zábrany, svíjel se a bûsnil s pû-
nou u úst,fival,bil se kamením a ohroÏo-
val v‰echny, kdo se k nûmu pfiiblíÏili.
Jeho krvácející,zmrzaãené tûlo a poma-
ten˘ rozum nabízely kníÏeti temnosti
pfiíjemnou podívanou. Jeden ze zl˘ch
duchÛ,ktefií toho uboÏáka ovládali, tvr-
dil:„Mé jméno je legie,ponûvadÏ je nás
mnoho.“ (Mk 5,9) V fiímském vojsku
tvofiilo legii 3000 aÏ 5000 muÏÛ. Také
satanovy zástupy jsou rozdûleny do
skupin,a zástup,k nûmuÏ patfiili tito zlí
duchové, nebyl ménû poãetn˘ neÏ le-
gie.

Na pfiíkaz JeÏí‰e Krista zlí duchové
opustili svou obûÈ. Uzdraven˘ muÏ si
klidnû sedl k Spasitelov˘m nohám, byl
mírn˘, rozumn˘ a pokojn˘. Zlí duchové
vstoupili do stáda vepfiÛ,ktefií se pak uto-
pili v jezefie. Pro obyvatele Gerasy pfie-
v˘‰ila ztráta vepfiÛ poÏehnání, které jim

JeÏí‰ pfiinesl, a proto nebeského Lékafie
poÏádali, aby od nich ode‰el.Takov˘ v˘-
sledek si satan pfiál.Vinu za ztrátu vepfiÛ,
kterou utrpûli, svalil na JeÏí‰e, vyvolal
v lidech sobecké obavy, a zabránil jim,
aby poslouchali JeÏí‰ova slova. Satan stá-
le obviÀuje kfiesÈany, Ïe jsou pfiíãinou
nezdarÛ, ne‰tûstí a utrpení, aby vina ne-
padla na skuteãného pÛvodce – na sata-
na a jeho pomocníky.

KristÛv zámûr v‰ak nebyl zmafien.
Dovolil, aby zlí duchové zniãili stádo
vepfiÛ, a tak pokáral Îidy, ktefií pûsto-
vali tato neãistá zvífiata pro zisk.Kdyby
byl Kristus zlé duchy neomezil, vehna-
li by do jezera nejen vepfie, ale i jejich
past˘fie a majitele. Právû oni mohli za
záchranu Ïivota dûkovat JeÏí‰ovû moci,
která se milostivû zasadila za jejich vy-
svobození. K této pfiíhodû do‰lo také
proto, aby uãedníci mohli sledovat, jak
krutû satan vládne nad lidmi i zvífiaty.
Spasitel chtûl, aby jeho následovníci
znali nepfiítele, s nímÏ se budou muset
setkat, aby nebyli podvedeni a pfiemo-
Ïeni jeho úskoky.A pfiál si i to,aby oby-
vatelé gerasenské krajiny vidûli, Ïe má
moc zlomit satanovo otroctví a osvobo-
dit jeho zajatce. I kdyÏ JeÏí‰ z toho kra-
je ode‰el,zÛstal tam ãlovûk,kterého tak
podivuhodn˘m zpÛsobem vysvobodil,
aby vyprávûl o milosrdenství svého Do-
brodince.

Písmo zaznamenává je‰tû dal‰í po-
dobné pfiíklady. Dceru syrofenické Ïe-
ny trápil neãist˘ duch a JeÏí‰ ho vyhnal
sv˘m slovem (Mk 7,26-30).Posedlého,
kter˘ byl „slep˘ a nûm˘“ (Mt 12,22),
mládence, kterého zl˘ duch „ãasto sra-
zil, dokonce do ohnû i do vody, aby ho
zahubil“ (Mk 9,17-27), muÏe, kter˘ byl
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„posedl˘ neãist˘m duchem“(L 4,33-36)
a ru‰il sobotní ticho synagógy v Kafar-
naum – ty v‰echny uzdravil soucitn˘
Spasitel.Témûfi v kaÏdém pfiípadû JeÏí‰
zlého ducha oslovil jako rozumnou by-
tost a poruãil mu,aby svou obûÈ opustil
a pfiestal ji trápit. KdyÏ úãastníci shro-
máÏdûní v Kafarnaum zjistili, jak vel-
kou mocí Kristus disponuje,„na v‰ech-
ny padl úÏas a fiíkali si navzájem: Jaké je
to slovo,Ïe v moci a síle pfiikazuje neãis-
t˘m duchÛm a oni vyjdou!“ (L 4,36)

O lidech posedl˘ch ìáblem se zpra-
vidla fiíká,Ïe velmi trpûli.Toto pravidlo
v‰ak má také v˘jimky. Nûktefií lidé sa-
tanÛv vliv vítali, protoÏe jim dodával
nadpfiirozenou moc.Ti ov‰em se zl˘mi
duchy nebojovali. K této skupinû pat-
fiili rovnûÏ lidé s vû‰teck˘m duchem,ja-
ko ·imon ze Samafií, kouzelník Elymas
a otrokynû,která chodila za Pavlem a Si-
lasem ve Filipis.

SATANOVA TAKTIKA

Nejvût‰í nebezpeãí, Ïe podlehne vlivu
zl˘ch duchÛ,hrozí ãlovûku,kter˘ navzdo-
ry pfiímému a jasnému svûdectví Písma
popírá existenci a pÛsobení satana a je-
ho andûlÛ. Dokud nic nevíme o jejich
zámûrech,mají nepfiedstavitelnou v˘ho-
du.Mnoho lidí uposlechne jejich na‰ep-
távání a pfiitom se domnívá, Ïe se fiídí
vlastním rozumem. ProtoÏe se blíÏíme
k závûru dûjin tohoto svûta, kdy satan
vynaloÏí v‰echnu svoji moc, aby klamal
a niãil, ‰ífií nyní v‰ude názor, Ïe vÛbec
neexistuje – coÏ je taktika, s jejíÏ pomo-
cí skr˘vá sebe i zpÛsoby své práce.

Velk˘ podvodník se nejvíce obává
toho,Ïe se seznámíme s jeho plány.Aby

lépe zamaskoval svou skuteãnou po-
vahu a své zámûry, zafiídil to tak, Ïe je-
ho jméno nevzbuzuje nic jiného neÏ
úsmûv a pohrdání. Líbí se mu, kdyÏ ho
lidé zobrazují jako smû‰nou nebo od-
pudivou bytost, jako netvora – napÛl
zvífie, napÛl ãlovûka. Líbí se mu, kdyÏ
sly‰í, jak jeho jméno pouÏívají v legraci
lidé, ktefií se povaÏují za vzdûlané a in-
teligentní.

ProtoÏe se tak obratnû zamaskoval,
kladou si lidé otázku: „Existuje vÛbec
taková bytost?“DÛkazem úspû‰nosti je-
ho podvodÛ je i to,Ïe náboÏensk˘ svût
v‰eobecnû pfiijímá názory, podle kte-
r˘ch jsou nepravdivé i nejjasnûj‰í v˘ro-
ky Písma. A protoÏe satan mÛÏe snad-
no ovládnout mysl lidí,ktefií si jeho vliv
neuvûdomují, uvádí BoÏí slovo mnoho
pfiíkladÛ jeho zlomyslného pÛsobení.
Tak nám odhaluje jeho tajné síly a po-
máhá nám bránit se jeho útokÛm.

Moc a zloba satana a jeho následov-
níkÛ by nás mohly právem znepokojo-
vat, kdyby nám svrchovaná moc Vyku-
pitele neposkytovala útoãi‰tû a vysvo-
bození. Své domy peãlivû zamykáme,
abychom chránili svÛj majetek a Ïivot
pfied zl˘mi lidmi. Málokdy v‰ak mys-
líme na zlé andûly, ktefií se stále snaÏí
dostat se k nám a jejichÏ útokÛm se
vlastními silami nedokáÏeme ubránit.
Pokud jim to Pán dovolí, mohou naru-
‰it na‰i mysl, napadnout a trápit na‰e
tûlo, zniãit ná‰ majetek a ukonãit ná‰
Ïivot. Radují se jedinû z utrpení a zká-
zy. Lidé, ktefií odmítají BoÏí poÏadav-
ky a podrobují se satanov˘m svodÛm
tak dlouho, aÏ je BÛh nakonec nechá
pod satanovou mocí, se dostávají do
hrozného postavení. Ti, kdo následují
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(517)

JeÏí‰e Krista, jsou pod BoÏí ochranou
v bezpeãí. Pán posílá své andûly, kte-
fií jsou mocnûj‰í, aby takové lidi chrá-

nili. BoÏí nepfiítel nemÛÏe prolomit
ochrann˘ val, kter˘ BÛh staví kolem
svého lidu.

(517)



Velk˘ spor mezi Kristem a satanem,
kter˘ uÏ trvá bezmála ‰est tisíc let,brzy
skonãí. KristÛv nepfiítel se stále urput-
nûji snaÏí zmafiit Kristovo dílo záchra-
ny ãlovûka,snaÏí se polapit lidi do sv˘ch
léãek.Usiluje o to,aby zÛstali v nevûdo-
mosti a neãinili pokání,dokud neskon-
ãí prostfiednická sluÏba Spasitele,a tím
i moÏnost odpu‰tûní hfiíchu.

Pokud se lidé nijak zvlá‰È nesnaÏí
odolat jeho moci,pokud panuje lhostej-
nost – aÈ uÏ v církvi, nebo i mimo cír-
kev –, je satan spokojen. Nehrozí totiÏ
nebezpeãí, Ïe by ztratil ty, které drÏí
v zajetí. KdyÏ v‰ak nûkdo zaãne upo-
zorÀovat na vûãné skuteãnosti a lidé
se ptají: „Co mám dûlat, abych byl za-
chránûn?“(Sk 16,30),zaãne i satan vyví-
jet své aktivity,jimiÏ se snaÏí oslabit moc
JeÏí‰e Krista i vliv Ducha svatého.

SKRYTÁ PRÁCE NEP¤ÍTELE

Bible popisuje, jak jednoho dne pfii‰li
„BoÏí synové“,aby se postavili pfied Hos-
podinem,a jak s nimi pfii‰el i satan ( Jb
1,6); a to ne proto, aby se poklonil pfied
Vûãn˘m panovníkem, ale aby své zlo-
myslné zámûry prosadil proti spraved-

liv˘m lidem. Stejn˘ úmysl ho vede
i k úãasti na shromáÏdûních, kde lidé
chtûjí uctívat Boha. I kdyÏ jej úãastníci
bohosluÏby nevidí, satan se pfiesto usi-
lovnû snaÏí ovládnout jejich my‰lení.
Jako obratn˘ vojevÛdce pracuje podle
pfiedem promy‰leného plánu. Sledu-
je, jak kazatelé studují Písmo, v‰ímá si,
o ãem budou kázat.Pak vyuÏívá v‰echny
své moÏnosti i svou chytrost a prohna-
nost,aby se poselství nedostalo k lidem,
které v dané vûci obelhává.âlovûk,kte-
r˘ takové varování potfiebuje nejvíce, je
pak povolán na nûjakou neodkladnou
poradu nebo se najdou jiné dÛvody,
které mu zabrání vyslechnout slova,
která pro nûj mohou b˘t „vÛní Ïivota
k Ïivotu“.

Satan také sleduje,kdyÏ BoÏí sluÏeb-
níky trápí „duchovní temnota“. Sly‰í,jak
se opravdovû modlí, aby BoÏí milost
a síla pfiekonala panující lhostejnost,
bezstarostnost a nev‰ímavost, aby pak
zaútoãil s je‰tû vût‰í silou. Navádí lidi,
aby uspokojovali své choutky a zab˘-
vali se sami sebou a sv˘mi poÏitky.Tím
otupuje jejich vnímavost, takÏe jsou
pak hlu‰í právû k tûm skuteãnostem,
které potfiebují sly‰et nejvíce.
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NÁSTROJE ZLA
Satan má v zásobû nepfieberné mnoÏství trikÛ,

jimiÏ mÛÏe snadno oklamat nepozorné Kristovy následovníky.



Satan dobfie ví,Ïe v‰ichni,které doká-
Ïe svést, aby se pfiestali modlit a studo-
vat Bibli,podlehnou jeho útokÛm.Proto
se v‰emi zpÛsoby snaÏí zaujmout lid-
skou mysl.VÏdycky tu byli lidé,ktefií se
sice vydávali za zboÏné,ve skuteãnosti
v‰ak – místo aby touÏili po poznání
pravdy – hledají povahové vady nebo
nedostatky ve vífie tûch, s nimiÏ nesou-
hlasí. To je jejich náboÏenství. Jsou to
praví satanovi pomocníci. Takov˘ch
„ÏalobcÛ bratfií“není málo. Jsou horliví
vÏdy, kdyÏ pÛsobí BÛh a BoÏí sluÏební-
ci vûrnû slouÏí svému Pánu.V nespráv-
ném svûtle pfiedstavují slova a ãiny lidí,
ktefií milují pravdu a Ïijí podle ní. Nej-
opravdovûj‰í a nejobûtavûj‰í Kristovy
následovníky pfiedstavují jako podve-
dené nebo podvodníky. Zkreslují po-
hnutky kaÏdého dobrého a u‰lechtilé-
ho ãinu, ‰ífií v˘mysly a vzbuzují v lidech
nedÛvûru. V‰emi zpÛsoby pracují na
tom, aby to, co je ãisté a spravedlivé,
povaÏovali druzí za ‰patné a fale‰né.

Nikdo se v‰ak jimi nemusí nechat
oklamat. Dá se lehce poznat, ãí jsou to
„dûti“, jak˘m pfiíkladem se fiídí a ãí dílo
konají. „Po jejich ovoci je poznáte.“(Mt
7,16) Jednají jako satan, jedovat˘ po-
mlouvaã, „Ïalobník bratrÛ“ (Zj 12,10).

Velk˘ podvodník má mnoho pfiislu-
hovaãÛ,ktefií ochotnû vym˘‰lejí nejrÛz-
nûj‰í bludy ãi bludné nauky odpovídají-
cí rÛzn˘m pfiáním a zamûfiení tûch,které
mají oklamat a zniãit. Jeho zámûrem je
pfiivést do církve neupfiímné, neobrá-
cené lidi,ktefií ‰ífií pochybnosti a nevû-
ru,a brzdí kaÏdého,kdo chce,aby BoÏí
dílo ‰lo kupfiedu a kdo chce jít dál.Mno-
zí lidé ve skuteãnosti nevûfií Bohu ani
jeho slovu, pfiijali v‰ak nûkteré zásady

pravdy a vystupují jako kfiesÈané,a mo-
hou proto nûkteré své v˘mysly pfied-
stavovat jako biblické uãení.

Jedním z nejúspû‰nûj‰ích satanov˘ch
klamÛ je tvrzení, Ïe je vlastnû jedno,
ãemu ãlovûk vûfií. Satan ví, Ïe pravda
pfiijatá s láskou „posvûcuje“ ãlovûka,
kter˘ ji pfiijímá. Proto se tak vytrvale
snaÏí podsouvat fale‰né uãení a „jiné
evangelium“.BoÏí sluÏebníci museli od
poãátku bojovat proti fale‰n˘m uãite-
lÛm nejen jako proti zl˘m lidem,ale ja-
ko proti ‰ifiitelÛm fale‰ného uãení, kte-
ré vede lidi do záhuby. Eliá‰, Jeremiá‰
i apo‰tol Pavel odhodlanû vystupovali
proti tûm, kdo odvádûli lidi od BoÏího
slova. Obránci pravdy nemohou pfii-
jmout svobodomyslnost,která pokládá
pravou víru za nûco nepodstatného.

FALE·NÉ V¯KLADY PÍSMA

Mlhavé a kuriózní v˘klady Písma,mno-
ho vzájemnû si odporujících pojetí ví-
ry, jeÏ mÛÏeme sledovat v kfiesÈanském
svûtû, jsou dílem na‰eho velkého ne-
pfiítele,kter˘ se pokou‰í zmást lidi,aby
nepoznali,co je pravda.Nejednota a roz-
kol, kter˘ se projevuje mezi kfiesÈan-
sk˘mi církvemi, je do znaãné míry zpÛ-
soben zvykem pfiekrucovat Písmo, aby
se jím podepfiely urãité teorie.Místo aby
peãlivû a s pokorou studovali BoÏí slo-
vo, a tak se seznámili s BoÏí vÛlí,hleda-
jí mnozí lidé v Bibli jen nûco podivu-
hodného a nového.

Jiní zase vytrhují urãité texty Písma
ze souvislosti a uvádûjí tfieba polovinu
jednoho ver‰e, aby jím doloÏili své tvr-
zení – pfiiãemÏ druhá polovina ver‰e
fiíká tfieba pfiesn˘ opak –, jen aby ob-
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hájili mylné uãení nebo nekfiesÈanské
zvyky. S hadí lstivostí se skr˘vají za v˘-
roky vytrÏené z kontextu, které spolu
nesouvisí, a sestavují je tak, aby vyho-
vovaly jejich tûlesn˘m pfiáním. Zcela
vûdomû tak pfiekrucují BoÏí slovo. Jiní
lidé, ktefií mají bujnou fantazii, berou
z Bible obrazy a symboly a vykládají je
podle sv˘ch pfiedstav. Neberou váÏnû
Písmo, které se vykládá samo, a své v˘-
mysly pfiedstavují jako uãení Bible.

Pokud se lidé pokou‰ejí studovat
Písmo bez modlitby, bez skromnosti
a ochoty nechat se pouãit, pak jsou
schopni zcela pfievrátit smysl i tûch nej-
jasnûj‰ích a nejsrozumitelnûj‰ích míst
Bible. Stoupenci papeÏství vybírají z Pís-
ma texty,které slouÏí jejich cílÛm,a vy-
kládají je tak, jak se jim to hodí. Pak je
pfiedkládají lidem, a upírají jim právo
studovat samostatnû Písmo a porozu-
mût mu. KaÏd˘ ãlovûk by mûl mít pfií-
stup k celé Bibli. Pro mnohé by bylo
lep‰í, kdyby je nikdo o Bibli nepouãil,
neÏ aby pfiijímali uãení Písma v tak
pfiekroucené podobû.

Podle BoÏího zámûru mûla b˘t Bible
prÛvodcem v‰em, kdo se chtûjí sezná-
mit s vÛlí svého Stvofiitele.BÛh dal lidem
jasné prorocké slovo. Andûlé a dokon-
ce sám JeÏí‰ Kristus pfii‰li, aby oznámi-
li Danielovi a Janovi události, které se
mûly v budoucnu odehrát.DÛleÏité sku-
teãnosti, které se t˘kají na‰í záchrany,
nejsou zahaleny tajemstvím;BÛh je zje-
vil tak, aby nemohly zmást a zavést na
scestí lidi, ktefií upfiímnû hledají prav-
du. Prostfiednictvím proroka Abakuka
Pán prohlásil: „Zapi‰ to vidûní..., aby si
je ãtenáfi mohl snadno pfieãíst.“ (Abk
2,2) BoÏí slovo je srozumitelné kaÏdé-

mu, kdo je zkoumá s modlitbou v srd-
ci; k poznání pravdy tak mÛÏe dospût
kaÏd˘ upfiímn˘ ãlovûk. „Pro spravedli-
vého je zaseto svûtlo.“(Î 97,11) Îádná
církev nemÛÏe rÛst v „posvûcení“, ne-
budou-li její ãlenové hledat pravdu ja-
ko skryt˘ poklad.

Voláním po liberalismu se lidé zasle-
pují natolik, Ïe pak nevidí plány nepfií-
tele, kter˘ ov‰em vytrvale sleduje své
cíle. JestliÏe se mu podafií nahradit Bib-
li lidsk˘mi spekulacemi,pak ãasem od-
straní i BoÏí zákon;díky tomu se církve
dostanou do otroctví hfiíchu, pfiiãemÏ
budou tvrdit, Ïe jsou svobodné.

ÚSKALÍ VùDECKÉHO ZKOUMÁNÍ

Pro mnohé lidi se vûdeck˘ v˘zkum
stal kletbou. BÛh dopustil, aby svût do-
stal ve vûdeck˘ch objevech a v umûlec-
k˘ch dílech velké poznání, av‰ak i nej-
vût‰í myslitelé se dostávají na scestí,
pokud se pfii svém úsilí o vymezení
vztahu mezi zjevením a poznáním ne-
nechají vést BoÏím slovem.

Lidské poznání hmotn˘ch i duchov-
ních skuteãností je jen dílãí a nedoko-
nalé, proto nûktefií lidé nejsou s to sla-
dit vûdecké poznání s v˘roky Písma.
Mnozí pokládají teorie a domnûnky za
vûdecká fakta a domnívají se, Ïe BoÏí
slovo by mûlo b˘t provûfiováno uãe-
ním, „které se lÏivû naz˘vá ‘poznání’“
(1 Tm 6,20). Nejsou schopni pochopit
Stvofiitele a jeho dílo,a protoÏe si je ne-
umûjí vysvûtlit pfiírodními zákony, po-
vaÏují v˘roky Bible za nepravdivé.Lidé,
ktefií zpochybÀují spolehlivost textÛ Sta-
rého a Nového zákona, zacházejí ãasto
je‰tû dál, kdyÏ pochybují o existenci
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Boha a nekoneãnou moc pfiipisují pfií-
rodû.Odmítli duchovní kompas, a jsou
ponecháni, aby se rozbili na útesech
nevûry.

Mnozí tak opou‰tûjí víru a jsou svá-
dûni satanem.Chtûjí b˘t moudfiej‰í neÏ
jejich Stvofiitel, sv˘m rozumem se sna-
Ïí vypátrat a objasnit tajemství, která
zÛstanou zahalena do konce ãasu.Kdy-
by se v‰ak lidé snaÏili pochopit,co BÛh
sdûlil o sobû a o sv˘ch zámûrech, zís-
kali by takovou pfiedstavu o Hospodi-
novû slávû,moci a vzne‰enosti,Ïe by si
uvûdomili vlastní nicotnost a byli by
spokojeni s tím, co jim Pán zjevil.

Mistrovsk˘m satanov˘m klamem je
navádût lidi k tomu, aby se stále zab˘-
vali zkoumáním a dohady o vûcech,
které nám BÛh nesdûlil a jimÏ – podle
jeho vÛle – nemáme porozumût. Po-
dobnû ztratil také Lucifer své místo v ne-
bi. Zaãal b˘t nespokojen˘, protoÏe mu
BÛh nesvûfiil v‰echna tajemství sv˘ch
zámûrÛ.PfiehlíÏel,Ïe mu BÛh ukázal,co
má splnit ve vysokém postavení, kte-
r˘m ho povûfiil. Stejnou nespokojenost
pfienesl na andûly, ktefií mu byli podfií-
zeni, a zpÛsobil tím jejich pád. Nyní se
pokou‰í pfienést tutéÏ nespokojenost
do my‰lení lidí, a také je svést k tomu,
aby nerespektovali jednoznaãná BoÏí
nafiízení.

Lidé, ktefií nejsou ochotni pfiijmout
jasné pravdy Bible,neustále hledají pfií-
jemné v˘mysly,kter˘mi by uklidnili své
svûdomí. âím ménû duchovní je pfied-
kládané uãení, ãím ménû vyÏaduje se-
bezapfiení a pokory, tím vût‰í oblibû se
tû‰í. Tito lidé zneuÏívají své rozumové
schopnosti, aby hovûli sv˘m tûlesn˘m
Ïádostem.PovaÏují se za pfiíli‰ moudré,

neÏ aby v pokofie a s upfiímnou modlit-
bou hledali v Písmu BoÏí vedení,a proto
nejsou chránûni pfied zaslepeností. Sa-
tan je pfiipraven uspokojovat Ïádosti
srdce a podsouvá své klamy namísto
pravdy. Tímto zpÛsobem získalo kdysi
papeÏství moc nad lidmi. Protestanté
v‰ak kráãejí stejnou cestou, kdyÏ odmí-
tají pravdu, která s sebou pfiiná‰í také
kfiíÏ.V‰echny,kdo se z pohodlnosti nebo
chytráctví nezajímají o BoÏí slovo, aby
se nemuseli odli‰it od svûta, BÛh zane-
chá,aby pfiijali místo pravdy bludy.Lidé,
ktefií vûdomû odmítají pravdu, pfiijmou
jak˘koli podvod. S odporem odmítají je-
den klam, ale ochotnû pfiijímají jin˘.
Apo‰tol Pavel psal o lidech, ktefií „nemi-
lovali pravdu, která by je zachránila,“
a prohlásil: „Proto je BÛh vydává moci
klamu, aby uvûfiili lÏi. Tak budou odsou-
zeni v‰ichni, kdo neuvûfiili pravdû, ale
nalezli zalíbení v nepravosti.“(2 Te 2,10-
12) Takové varování stojí za to brát váÏ-
nû,a je proto tfieba peãlivû zkoumat kaÏ-
dé uãení, které pfiijímáme.

SATANOVY KLAMY

K nejúspû‰nûj‰ím trikÛm nejvût‰ího
podvodníka patfií klamné uãení a fale‰-
né zázraky spiritismu. V pfiestrojení za
„andûla svûtla“ roztahuje satan své sítû
tam,kde to lidé nejménû oãekávají.Bu-
dou-li v‰ak studovat BoÏí knihu s mod-
litbou – tak, aby jí porozumûli –, nebu-
dou ponecháni v nevûdomosti,která je
Ïivnou pÛdou pro pfiijetí fale‰ného uãe-
ní. Odmítnou-li v‰ak pravdu, stanou se
obûtí klamu.

Jin˘m nebezpeãn˘m bludem je uãe-
ní, které popírá boÏství JeÏí‰e Krista
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a tvrdí, Ïe JeÏí‰ pfied sv˘m pfiíchodem
na tento svût neexistoval. Tento názor
pfiijímají také mnozí z tûch,kdo o sobû
tvrdí, Ïe vûfií v Bibli, a to i navzdory to-
mu, Ïe odporuje naprosto jednoznaã-
n˘m prohlá‰ením na‰eho Spasitele
o jeho boÏské pfiirozenosti,o jeho vzta-
hu s Otcem a o tom,Ïe existoval jiÏ dfií-
ve. Tento názor nelze pfiijmout bez
pfiekrucování Písma. SniÏuje nejen ná‰
lidsk˘ pohled na dílo vykoupení, ale
podkopává také víru v Bibli jako BoÏí
zjevení. O to je nebezpeãnûj‰í, a tím
nesnadnûji se mu ãelí. JestliÏe lidé od-
mítají svûdectví inspirovaného Písma
o boÏství JeÏí‰e Krista, je zbyteãné se
s nimi o to pfiít, protoÏe je nepfiesvûd-
ãí ani nejpádnûj‰í dÛkaz. „Pfiirozen˘
ãlovûk nemÛÏe pfiijmout vûci BoÏího
Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemÛ-
Ïe je chápat, protoÏe se dají posoudit
jen Duchem.“(1K 2,14) Kdo pfiijal ten-
to blud, nemÛÏe správnû chápat pova-
hu a poslání JeÏí‰e Krista nebo BoÏí
plán záchrany ãlovûka.

Dal‰ím rafinovan˘m a záludn˘m blu-
dem je ‰ífiící se pfiesvûdãení, Ïe satan
neexistuje jako bytost, Ïe Bible tímto
termínem oznaãuje pouze zlé my‰len-
ky a pfiání lidí.

Uãení, které tak ãasto zaznívá z ka-
zatelen, Ïe druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista
je ve skuteãnosti setkání kaÏdého ãlo-
vûka s Kristem ve chvíli,kdy ãlovûk umí-
rá, je v˘mysl, kter˘ má odvést pozor-
nost lidí od osobního pfiíchodu Pána
JeÏí‰e na nebesk˘ch oblacích. Po léta
satan tvrdí:„Hle,je v tajn˘ch úkrytech.“
(Mt 24,23-26) A mnozí lidé zniãili sami
sebe právû proto, Ïe tento podvod pfii-
jali.

„Lidová moudrost“dále uãí, Ïe mod-
litba není dÛleÏitá. Také vûdci tvrdí, Ïe
modlitba nemÛÏe pfiinést Ïádné kon-
krétní v˘sledky, protoÏe by to bylo po-
ru‰ení zákonÛ – zázrak, a zázraky pod-
le nich neexistují. Podle jejich názoru
se cel˘ vesmír fiídí pevn˘mi zákony,a ani
BÛh nedûlá nic, co by tûmto zákonÛm
odporovalo. Pfiedstavují Boha tak, jako
by byl svázán sv˘mi vlastními zákony,
jako by pÛsobení Bohem dan˘ch záko-
nÛ mohlo omezit BoÏí svobodu. Tako-
vé uãení odporuje uãení Písma.Neãinil
snad Pán JeÏí‰ a jeho apo‰tolové zázra-
ky? Stejnû laskav˘ Spasitel Ïije i dnes
a je právû tak ochotn˘ vysly‰et modlit-
bu víry, jako kdyÏ chodil viditelnû me-
zi lidmi. Pfiirozené pÛsobí spolu s nad-
pfiirozen˘m. Souãástí BoÏího plánu je
poskytovat nám jako odpovûì na mod-
litbu víry to,co by nám BÛh nedal,kdy-
bychom o to neprosili.

Fale‰n˘ch uãení a nesmysln˘ch pfied-
stav,které se vyskytují i v kfiesÈansk˘ch
církvích,by se na‰lo bezpoãet.NemÛÏe-
me ani domyslet, jak negativní dÛsled-
ky pfiiná‰í neuznávání tfieba i jednoho
základního bodu biblického uãení. Li-
dé, ktefií se toho odváÏí, jen málokdy
zÛstanou u odmítnutí jediné pravdy.
Zpravidla „odkládají“ jednu zásadu prav-
dy za druhou, aÏ se stanou skuteãnû
nevûfiící.

Fale‰né nauky populární teologie za-
vedly k pochybnostem nejednoho ãlo-
vûka,kter˘ by jinak vûfiil Bibli.NemÛÏe
pfiijmout uãení, které uráÏí jeho pojetí
spravedlnosti, milosrdenství a dobroty,
a pokud mu nûkdo takové uãení pfied-
kládá jako uãení Bible, odmítá ji pfii-
jmout jako BoÏí slovo.
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KRITIKA A POCHYBOVÁNÍ

A to je pfiesnû cíl, kter˘ satan sleduje.
Nic si nepfieje tolik jako podkopat víru
v Boha a jeho slovo. Satan stojí v ãele
velkého davu pochybovaãÛ a s vypûtím
v‰ech sil se snaÏí zatáhnout dal‰í lidi do
jejich fiad. Pochybovat o v‰em se stalo
módou. Mnoho lidí se z tohoto dÛvodu
dívá na BoÏí slovo se stejnou nedÛvûrou
jako na samotného Boha – protoÏe od-
mítá a odsuzuje hfiích.Lidé,ktefií se Biblí
nechtûjí fiídit, odmítají také její autoritu.
âtou Bibli nebo poslouchají kázání jen
proto, aby na‰li nûjakou chybu. Mnozí
se stávají nevûfiícími pouze z toho dÛ-
vodu, aby ospravedlnili nebo omluvili
zanedbávání vlastních povinností. Jiní
pfiijímají nevûrecké postoje z p˘chy ne-
bo z lenosti. Jsou pfiíli‰ pohodlní, neÏ
aby vykonali nûco,co by jim bylo ke cti
a co vyÏaduje námahu a sebezapfiení,
a proto se snaÏí získat vûhlas svrchova-
né moudrosti tím,Ïe kritizují Bibli.Bible
obsahuje mnohé, ãemu rozum neosví-
cen˘ BoÏí moudrostí nemÛÏe rozumût,
a to je pro nû dÛvod ke kritice. Jak se
zdá, nûktefií lidé svou nevûru povaÏují
dokonce za ctnost. Pod slupkou upfiím-
nosti se v‰ak obvykle ukr˘vá p˘cha a sa-
molibost.Nûkter˘m lidem zase dûlá vel-
kou radost, kdyÏ v Bibli najdou nûco,co
v druh˘ch vyvolá znepokojení. Dal‰í se
pou‰tí do kritiky a diskusí a zastávají ne-
správné stanovisko jen proto,Ïe mají rá-
di spory.Neuvûdomují si, Ïe se tím sami
zaplétají do pasti. Mají pocit, Ïe kdyÏ uÏ
jednou dali vefiejnû najevo svou nevûru,
musí stejn˘ názor obhajovat i nadále.
Tím se spojují s bezboÏn˘mi a zavírají si
bránu do BoÏího ráje.

BÛh poskytl ve svém slovu dostatek
dokladÛ o tom,Ïe je jeho autorem.Bib-
le jasnû pfiedstavuje své poselství, jeÏ se
t˘ká na‰eho spasení. S pomocí Ducha
svatého, kterého BÛh slíbil v‰em, kdo
o nûj upfiímnû prosí,mÛÏe kaÏd˘ ãlovûk
tomuto poselství porozumût. Pro bu-
dování osobní víry tak BÛh poskytl li-
dem pevn˘ základ.

Omezen˘ lidsk˘ rozum nestaãí na
to, aby plnû pochopil plány a zámûry
nekoneãného Boha. Vlastním úsilím
nemÛÏeme Boha nikdy nalézt; není pfií-
pustné „nadzvedávat“ oponu, jíÏ BÛh
zastfiel svou vzne‰enost. Apo‰tol volá:
„Jak nesmírná je hloubka BoÏího bohat-
ství,jeho moudrosti a vûdûní!“(¤11,33)
Máme v‰ak moÏnost pochopit BoÏí jed-
nání s námi a pohnutky,kter˘mi se fiídí,
abychom mohli poznat neomezenou
lásku a milosrdenství spjaté s nekoneã-
nou mocí.Ná‰ nebesk˘ Otec fiídí v‰ech-
no moudfie a spravedlivû a my – místo
nespokojenosti a nedÛvûry – bychom
se pfied ním mûli sklonit v úctû a po-
kofie. BÛh nám sdûlí o sv˘ch zámûrech
tolik, kolik je pro nás dobré, abychom
vûdûli; v ostatních záleÏitostech bychom
pak mûli dÛvûfiovat BoÏí dobrotû a v‰e-
mohoucnosti.

I kdyÏ BÛh poskytuje dostatek dÛvo-
dÛ pro víru, neodstraÀuje nikdy v‰ech-
ny argumenty pro nevûru. Kdo hledá
oporu pro své pochybnosti, urãitû ji
najde.Kdo odmítá pfiijmout a respekto-
vat BoÏí slovo, dokud nebudou odstra-
nûny v‰echny námitky a vÛbec v‰ech-
no, co vzbuzuje pochybnosti, ten ni-
kdy BoÏí zvûst nepfiijme.

NedÛvûra vÛãi Bohu je pfiirozen˘m
projevem neobráceného srdce, které
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se staví k Bohu nepfiátelsky. Víru v‰tû-
puje Duch svat˘ a dafií se jí jen tam,kde
se o ni peãuje;nikdo se nemÛÏe stát sil-
n˘m ve vífie bez vytrvalého úsilí. Také
nevûra povzbuzováním sílí. JestliÏe se
lidé zab˘vají pochybnostmi a kritikou,
místo aby se zab˘vali dÛkazy,které BÛh
dal k upevnûní jejich víry,není divu,Ïe
se jejich pochybnosti prohlubují.

Boha zneuctívají lidé, ktefií pochy-
bují o jeho slibech a nevûfií uji‰tûním
o jeho milosti. Jejich vliv nevede druhé
ke Kristu, spí‰e je odpuzuje. Jsou jako
neplodné stromy, které rozprostírají ‰i-
roko daleko své vûtve a brání ostatním
rostlinám,aby na nû svítilo slunce; ty pak
v jejich studeném stínu uvadají a hynou.
V˘sledky jejich Ïivota budou svûdãit
proti nim; zasévají pochybnosti a nevû-
ru, a to nutnû pfiinese ÏeÀ.

OBRANA PROTI SATANOV¯M SVODÒM

Kdo se chce opravdu zbavit pochyb-
ností, má jen jednu moÏnost – pfiestat
klást zbyteãné otázky a rozebírat to,ãe-
mu nerozumí, a naopak se fiídit tím, co
uÏ poznal; pak získá vy‰‰í poznání. AÏ
pfiesnû splní kaÏd˘ úkol, kter˘ dobfie
pochopil, pak bude schopen porozu-
mût a splnit i dal‰í úkoly, o kter˘ch ny-
ní je‰tû pochybuje.

Satan je schopen pfiinést klam do té
míry podobn˘ pravdû, Ïe jím oklame
v‰echny, kdo se chtûjí nechat oklamat
a vyhnout se sebezapfiení a obûtem,kte-
ré pravda vyÏaduje.NemÛÏe v‰ak ve své
moci drÏet jediného ãlovûka, kter˘ si
upfiímnû pfieje poznat pravdu,aÈ to stojí
cokoli. JeÏí‰ Kristus je pravda a „svûtlo,
které osvûcuje kaÏdého ãlovûka“( J1,9).

Poslal Ducha pravdy, aby uvedl lidi do
celé pravdy. BoÏí Syn ze své autority
prohlásil: „Hledejte, a naleznete!“ „Kdo
chce ãinit jeho vÛli, pozná, zda je mé
uãení z Boha.“ (Mt 7,7; J 7,17)

Následovníci JeÏí‰e Krista vûdí málo
o úkladech, které proti nim osnuje sa-
tan a jeho pomocníci.Nicménû Pán,kte-
r˘ trÛní na nebesích,pfiemÛÏe v‰echny
úklady a uskuteãní své zámûry. JestliÏe
dopou‰tí,aby jeho lid proÏíval zkou‰ky
a poku‰ení, pak nikoli proto, Ïe by mu
jejich zápasy a utrpení pÛsobily potû-
‰ení,ale proto,Ïe je to nezbytné pro je-
jich koneãné vítûzství.Pfied poku‰ením
je v‰ak uchránit nemÛÏe, to by neod-
povídalo jeho charakteru; zkou‰ky mají
za cíl pfiipravit ãlovûka,aby dokázal odo-
lat v‰em nástrahám zla.

Ani bezboÏní lidé, ani satan nemo-
hou pfiekazit BoÏí dílo,ani pfiipravit vû-
fiící o BoÏí pfiítomnost,jestliÏe pokornû
vyznávají své hfiíchy a opou‰tí je,jestliÏe
se s vírou dovolávají BoÏích slibÛ. KaÏ-
dému poku‰ení, kaÏdému nepfiátelské-
mu vlivu – aÈ otevfienému nebo skryté-
mu – lze úspû‰nû ãelit. Ov‰em nikoli
mocí ani silou, „n˘brÏ m˘m duchem,
praví Hospodin zástupÛ“ (Za 4,6).

„Oãi Pánû hledí na spravedlivé a je-
ho u‰i jsou otevfieny jejich prosbám...
Kdo vám ublíÏí, budete-li horlit pro
dobro?“ (1 Pt 3,12.13) KdyÏ Balám, zlá-
kan˘ slibem bohaté odmûny, se snaÏil
pouÏít kouzla proti Izraeli a obûtí pfii-
nesenou Pánu chtûl na BoÏí národ pfii-
volat prokletí, BoÏí Duch mu znemoÏ-
nil svolávat zlo a pfiinutil ho zvolat:„Jak
mám zatratit, kdyÏ BÛh nezatracuje?
Jak mám zaklínat,kdyÏ Hospodin neza-
klíná?“ „KéÏ umfiu smrtí lidí pfiím˘ch,
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kéÏ je mÛj konec jako jeho!“ KdyÏ pfii-
ná‰el novou obûÈ, bezboÏn˘ prorok
prohlásil: „Hle,dostal jsem úkol Ïehnat.
On dal poÏehnání a já to nezvrátím.
Nehledí na kouzla proti Jákobovi, ne-
dbá tûch,kdo pfiejí bídu Izraeli.Hospo-
din,jeho BÛh,je s ním,hlaholí to v nûm
královsk˘m holdem.“ „Proti Jákobovi
není zaklínadla, proti Izraeli není vû‰t-
by. Od tohoto ãasu bude hlásáno o Já-
kobovi,zvûstováno o Izraeli,co mu BÛh
prokázal.“ Pfiesto nechal potfietí posta-
vit oltáfie a znovu se pokou‰el pronést
kletbu.Ale BoÏí Duch pronesl ústy pro-
roka,kter˘ chtûl fiíci nûco jiného,poÏeh-
nání BoÏímu vyvolenému lidu a pokáral
bláhovost a zlobu jejich nepfiátel: „Kdo
ti bude Ïehnat, buì poÏehnán, kdo tû
bude proklínat, buì proklet.“ (Nu 23,
3.10.20.21.23; 24,9)

Izraelsk˘ národ byl tehdy Bohu vûr-
n˘ a dokud poslouchal BoÏí zákon, ne-
mohla ho pfiemoci Ïádná pozemská ani
ìábelská síla.Nakonec se v‰ak Balámo-
vi, jemuÏ Pán nedovolil pronést kletbu
nad vyvolen˘m národem,pfiece jen po-
dafiilo uvalit na tento národ kletbu tím,
Ïe jej svedl k hfiíchu.Pfiestoupením Bo-

Ïích pfiikázání se v‰ak Izraelci oddûlili
od Boha a pocítili moc nepfiítele.

Satan dobfie ví, Ïe i ten nejslab‰í ãlo-
vûk, kter˘ Ïije v Kristu, je silnûj‰í neÏ
zástupy temnosti, Ïe odolá a odrazí
otevfien˘ útok. Proto se snaÏí vylákat
bojovníky kfiíÏe z jejich bezpeãné pev-
nosti, aby je spolu se sv˘mi pfiívrÏenci
mohl zákefinû pfiepadnout; je rozhod-
nut zniãit kaÏdého,kdo se opováÏí vkro-
ãit na jeho území. Bezpeãí nám proto
zajistí pouze pokorná víra v Boha a po-
slu‰nost v‰ech jeho pfiikázání.

Nikdo není v bezpeãí ani den,ba ani
hodinu bez modlitby. Pána bychom mû-
li prosit zvlá‰tû o moudrost, abychom
byli schopni rozumût jeho slovu.Písmo
ukazuje úklady poku‰itele a zpÛsoby,
jak mÛÏe b˘t poraÏen. Satan umí velmi
dobfie citovat Písmo a dávat vlastní v˘-
klad textÛm, kter˘mi nás chce pfiivést
k pádu. Bibli bychom proto mûli stu-
dovat s pokorou v srdci a nikdy bychom
nemûli zapomenout, Ïe jsme na Bohu
závislí. Je tfieba b˘t stále na stráÏi pfied
satanov˘mi útoky a souãasnû se bez
pfiestání s vírou modlit: „Nevydej nás
v poku‰ení.“ (Mt 6,13)



Od samého zaãátku lidsk˘ch dûjin se sa-
tan snaÏil ãlovûka svést.Vyvolal vzpou-
ru v nebi a chtûl, aby se obyvatelé na‰í
planety s ním spojili v boji proti BoÏí
vládû. Pokud se fiídili BoÏím zákonem,
byli Adam a Eva dokonale ‰Èastní. Tato
skuteãnost jednoznaãnû popírala tvr-
zení, které satan ‰ífiil v nebi – totiÏ Ïe
BoÏí zákon omezuje stvofiené bytosti,
a není proto pro nû dobr˘. Navíc, po-
hled na krásn˘ domov pfiipraven˘ pro
nevinn˘ pár vyvolal satanovu závist.
Rozhodl se, Ïe zpÛsobí jejich pád; tím
je odlouãí od Boha a podfiídí je své mo-
ci, a tím také ovládne tuto zemi a zfiídí
zde své království jako opozici proti
Nejvy‰‰ímu.

Kdyby se satan projevil takov˘, jak˘
ve skuteãnosti je, Adam a Eva by ho
okamÏitû odmítli, protoÏe BÛh je pfied
tímto nebezpeãn˘m nepfiítelem varo-
val. Satan v‰ak pracoval skrytû a tajil své
úmysly, aby se snadnûji dostal ke své-
mu cíli. Jako nástroj pouÏil hada, kter˘
tehdy vypadal velmi krásnû; ten oslovil
Evu otázkou: „JakÏe, BÛh vám zakázal
jíst ze v‰ech stromÛ v zahradû?“(Gn 3,1)
Kdyby se Eva nezaãala s poku‰itelem
dohadovat,byla by v bezpeãí.OdváÏila

se v‰ak s ním mluvit, a proto se stala
obûtí jeho lsti.Podobn˘m zpÛsobem se
i dnes mnoho lidí stává satanovou obû-
tí. Vyslovují pochybnosti o BoÏích po-
Ïadavcích a vedou o nich spory. Místo
respektování BoÏích nafiízení pfiijímají
lidské teorie, ve kter˘ch se skr˘vají sa-
tanovy nástrahy.

ZTRÁTA NESMRTELNOSTI

„Îena hadovi odvûtila:Plody ze stromÛ
v zahradû jíst smíme. Jen o plodech ze
stromu,kter˘ je uprostfied zahrady,BÛh
fiekl:Nejezte z nûho,ani se ho nedotknû-
te, abyste nezemfieli. Had Ïenu uji‰Èo-
val: Nikoli, nepropadnete smrti. BÛh
v‰ak ví,Ïe v den,kdy z nûho pojíte,otev-
fiou se vám oãi a budete jako BÛh znát
dobré i zlé.“ (Gn 3,2-5) Sliboval, Ïe se
stanou podobni Bohu,získají vy‰‰í mou-
drost, neÏ jakou mají dosud, a budou
schopni postoupit na vy‰‰í úroveÀ by-
tí. Eva poku‰ení podlehla a sv˘m vli-
vem svedla k hfiíchu i Adama. Uvûfiili
slovÛm hada, Ïe BÛh nemyslí váÏnû to,
co fiekl. Pfiestali vûfiit svému Stvofiiteli
a zaãali si myslet, Ïe BÛh omezuje je-
jich svobodu a Ïe kdyby nerespektovali
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TAJEMSTVÍ NESMRTELNOSTI
Nesmrtelnost je pro ãlovûka zahalena rou‰kou tajemství. JeÏí‰ Kristus 

svou smrtí na kfiíÏi v‰ak tento problém jednou provÏdy vyfie‰il.



jeho zákon, mohli by získat vût‰í mou-
drost a vy‰‰í postavení.

Jak˘ smysl na‰el Adam po pádu do
hfiíchu ve slovech:„Vden,kdy bys z nû-
ho pojedl, propadne‰ smrti“? Pfiesvûd-
ãil se, Ïe znamenají, jak mu satan na-
mlouval, uvedení na vy‰‰í úroveÀ bytí?
Pak by pfiestoupení opravdu pfiineslo
velk˘ uÏitek a satan by se projevil jako
velk˘ dobrodinec lidského rodu.Adam
ov‰em zjistil, Ïe BoÏí v˘rok má jin˘ v˘-
znam. BÛh prohlásil, Ïe dÛsledkem hfií-
chu bude pro ãlovûka návrat do prachu,
z nûhoÏ ho BÛh stvofiil. „Navrátí‰ se do
zemû, z níÏ jsi byl vzat.“ (Gn 3,19) Uká-
zalo se,Ïe satanÛv slib:„Otevfiou se vám
oãi,“je pravdiv˘ pouze v jistém smyslu.
KdyÏ totiÏ Adam a Eva neuposlechli
Boha, otevfiely se jim oãi a oni poznali
svou po‰etilost; tak okusili zlo a ochut-
nali hofik˘ plod neposlu‰nosti.

Uprostfied rajské zahrady rostl strom
Ïivota,jehoÏ plody mûly schopnost udr-
Ïovat pfii Ïivotû.Kdyby Adam nepfiestal
poslouchat Boha,mohl mít i nadále vol-
n˘ pfiístup k tomu stromu a Ïil by vûã-
nû. KdyÏ v‰ak zhfie‰il, odlouãil se od
stromu Ïivota, a propadl smrti. BoÏí
rozsudek: „Navrátí‰ se do zemû, z níÏ
jsi byl vzat,“hovofií o úplném zániku Ïi-
vota.

Pfiestoupením BoÏích poÏadavkÛ
ãlovûk ztratil nesmrtelnost, kterou mu
BÛh slíbil za podmínky,Ïe bude poslu‰-
n˘. Adam nemohl sv˘m potomkÛm
pfiedat,co nemûl.Kdyby BÛh hfií‰nému
lidskému rodu neukázal cestu k nesmr-
telnosti prostfiednictvím obûti svého
Syna, nemûl by ãlovûk nadûji. Zatímco
„smrt zasáhla v‰echny, protoÏe v‰ichni
zhfie‰ili,“ JeÏí‰ Kristus „zlomil moc smr-

ti a zjevil nepomíjející Ïivot v evange-
liu“(¤ 5,12;2 Tm 1,10). Jen v JeÏí‰i Kris-
tu lze dosáhnout nesmrtelnosti. JeÏí‰
fiekl: „Kdo vûfií v Syna, má Ïivot vûãn˘.
Kdo Syna odmítá,neuzfií Ïivot.“( J 3,36)
KaÏd˘ ãlovûk mÛÏe získat ten nejcen-
nûj‰í BoÏí dar, jestliÏe splní urãité pod-
mínky.V‰ichni,„ktefií vytrvalostí v dob-
rém jednání hledají nepomíjející slávu
a ãest,“ obdrÏí „vûãn˘ Ïivot“ (¤ 2,7).

Pouze podvodník slíbil Adamovi za
neposlu‰nost Ïivot. Tvrzení hada Evû
v ráji: „Nepropadnete smrti,“ bylo prv-
ním kázáním,které kdy bylo prosloveno
o nesmrtelnosti du‰e.Toto tvrzení,kte-
ré se mÛÏe odvolávat jedinû na autori-
tu satana, zní z kfiesÈansk˘ch kazatelen
a vût‰ina lidstva je pfiijímá tak ochotnû,
jako je pfiijali na‰i prarodiãe.BoÏí v˘rok:
„Du‰e, která hfie‰í, ta umfie“ (Ez 18,20),
by podle toho v˘kladu musel znamenat:
Du‰e,která hfie‰í,nezemfie,ale bude Ïít
vûãnû.MÛÏeme se jen divit podivné za-
slepenosti lidí,ktefií tak lehkovûrnû vûfií
satanovi, zatímco BoÏím v˘rokÛm ne-
dÛvûfiují.

Kdyby mûl ãlovûk po pádu do hfií-
chu pfiístup ke stromu Ïivota,Ïil by vûã-
nû a hfiích by se tím stal nezniãiteln˘m.
Cherubín s ohniv˘m meãem v‰ak hlídal
„cestu ke stromu Ïivota“(Gn 3,24),a ni-
kdo z Adamovy rodiny nesmûl tuto zá-
branu pfiekroãit a jíst plody ze stromu
Ïivota.Proto neexistují nesmrtelní hfií‰-
níci.

NAUKA O VùâNÉM TRÁPENÍ

Po pádu ãlovûka do hfiíchu nafiídil satan
sv˘m andûlÛm, aby lidem v‰típili víru
v pfiirozenou nesmrtelnost ãlovûka; to
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byl úkol, kterému mûli vûnovat mimo-
fiádnou pozornost.AÏ lidé pfiijmou ten-
to blud, mûli je dále svést k pfiesvûdãe-
ní, Ïe hfií‰ník bude vûãnû trpût.Vládce
temna prostfiednictvím sv˘ch pfiisluho-
vaãÛ pfiedstavuje Boha jako mstivého
tyrana. Tvrdí, Ïe BÛh uvrhne do pekla
v‰echny, kdo se mu nelíbí, a zafiídí to
pr˘ tak, Ïe budou navûky pociÈovat je-
ho hnûv.AÏ budou proÏívat nev˘slovná
muka a svíjet se ve vûãném ohni,bude
se na to Stvofiitel údajnû dívat s uspo-
kojením.

Takov˘m zpÛsobem nepfiítel pfiipi-
suje Stvofiiteli a Dobrodinci lidstva své
vlastnosti. Krutost je ov‰em satanova
vlastnost. BÛh je láska a v‰e, co stvofiil,
bylo ãisté,svaté a laskavé,dokud do to-
ho pÛvodce zla nezanesl hfiích. Satan
sám je tím nepfiítelem, kter˘ svádí ãlo-
vûka k hfiíchu a snaÏí se ho zniãit.KdyÏ
potom získá jistotu, Ïe mu ãlovûk pad-
ne za obûÈ, raduje se ze ‰kody, kterou
zpÛsobil.Kdyby mu to BÛh dovolil,po-
chytal by do sv˘ch sítí v‰echny lidi; kdy-
by nezasáhla BoÏí moc, neunikl by ani
jeden AdamÛv potomek.

Satan se snaÏí i dnes zvítûzit nad lid-
mi – podobnû jako vyhrál nad na‰imi
prvními rodiãi – tím, Ïe zpochybÀuje
jejich víru ve Stvofiitele a svádí je k to-
mu,aby pochybovali o moudrosti jeho
vlády a spravedlnosti jeho zákona. Sa-
tan a jeho pomocníci pfiedstavují Boha
tak,jako by byl je‰tû hor‰í neÏ oni sami;
vede je k tomu snaha ospravedlnit svou
vlastní zlobu a vzpouru.Velk˘ podvod-
ník se snaÏí pfiipisovat krutost své pova-
hy na‰emu nebeskému Otci,aby vypadal
jako nûkdo, komu bylo velmi ukfiivdû-
no,kdyÏ byl vyhnán z nebe proto,Ïe se

nechtûl podfiídit tak nespravedlivému
vládci.Pfiesvûdãuje svût,Ïe pod jeho vlá-
dou by mohl mít svobodu, která by se
li‰ila od otroctví zpÛsobeného pfiísn˘-
mi Hospodinov˘mi nafiízeními. Tak s ús-
pûchem odvádí lidi od víry v Boha.

Nauka, Ïe bezboÏní jsou trápeni
ohnûm a sírou ve vûãném pekle a Ïe za
hfiíchy, které spáchali za svého krátké-
ho Ïivota na zemi, budou muãeni tak
dlouho, jak dlouho bude Ïít BÛh, je ne-
sluãitelná s BoÏí láskou a milosrden-
stvím i s na‰ím lidsk˘m smyslem pro
spravedlnost.Pfiesto bylo toto uãení v‰e-
obecnû hlásáno a dodnes je souãástí
nûkter˘ch vyznání. Jeden uãen˘ teolog
fiekl: „Pohled na pekelná muka zv˘raz-
ní blaÏenost vykoupen˘ch. AÏ uvidí,
jak druzí lidé,ktefií byli stejné podstaty
a narodili se za stejn˘ch okolností,pro-
Ïívají taková muka, zatímco oni se ma-
jí tak dobfie, poznají, jak jsou ‰Èastni.“
Jin˘ prohlásil:„Zatímco bude po vûãné
vûky vykonáván rozsudek nad lidmi,
na nûÏ dopadl hnûv, bude koufi jejich
muk stoupat pfied vykoupené, tû‰ící se
milosti,ktefií nesdílejí osud zatracen˘ch;
a ti budou provolávat: Amen. Haleluja.
Chvalte Hospodina!“

Kde lze v BoÏím slovu nalézt tako-
vou nauku? Mají snad b˘t vykoupení
v nebi zbaveni lítosti a soucitu anebo
i prosté lidskosti? Budou snad jejich ci-
ty nahrazeny lhostejností stoikÛ nebo
krutostí divochÛ? Ne, Bible nic takové-
ho neuãí.Lidé,ktefií hlásají zmínûné te-
orie,mohou b˘t vzdûlaní,ba i ãestní,po-
dléhají v‰ak satanov˘m klamÛm. Satan
je svádí, aby urãit˘m termínÛm v Bibli
podsouvali jin˘ v˘znam,aby v textu Bo-
Ïího slova vidûli tvrdost a zlobu, která
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je vlastní satanu, nikoli na‰emu Stvofii-
teli: „Jako Ïe jsem Ïiv, je v˘rok Panov-
níka Hospodina, nechci, aby svévolník
zemfiel, ale aby se odvrátil od své cesty
a byl Ïiv. OdvraÈte se, odvraÈte se od
sv˘ch zl˘ch cest! Proã byste mûli zem-
fiít, dome izraelsk˘?“ (Ez 33,11)

Co by z toho BÛh mûl, kdybychom
pfiipustili,Ïe si libuje v pohledu na mu-
ãení, Ïe má radost z toho,kdyÏ se z pe-
keln˘ch plamenÛ oz˘vá sténání, v˘kfii-
ky a proklínání trpících? Mohou tak
stra‰né zvuky znít Vûãné lásce jako pfií-
jemná hudba? Zastánci nauky o vûãném
pekle tvrdí, Ïe vûãné utrpení bezboÏ-
n˘ch ukazuje, jak BÛh nenávidí hfiích,
kter˘ niãí pokoj a pofiádek ve vesmíru.
To je v‰ak hrozné rouhání! Má snad
hfiích trvat navûky proto, Ïe je pro Bo-
ha nepfiijateln˘? Podle uãení zmínûn˘ch
teologÛ utrpení bez nadûje na slitová-
ní pfiivádí trpící k ‰ílenství, takÏe své
bûsnûní vyjadfiují kletbami a rouháním
a bfiímû své viny tím neustále zvût‰ují.
Velikost BoÏí slávy v‰ak neumocní po
vûãné vûky narÛstající hfiích.

Lidsk˘ rozum není s to docenit,kolik
zla napáchalo fale‰né uãení o vûãném
utrpení bezboÏn˘ch. Uãení Bible, plné
lásky a dobroty,opl˘vající soucitem a sli-
továním, tak zastírají povûry a strach.
KdyÏ si uvûdomíme, jak fale‰n˘mi bar-
vami satan líãí BoÏí povahu,nemÛÏeme
se divit,Ïe lidé mají z na‰eho milosrdné-
ho Stvofiitele strach, hrÛzu a dokonce
ho nenávidí.HrÛzné pfiedstavy o Bohu,
které jsou tímto uãením ‰ífieny z kazate-
len po celém svûtû, uãinily z tisícÛ, ba
miliónÛ lidí pochybovaãe a ateisty.

Nauka o vûãném utrpení bezboÏ-
n˘ch je jednou z fale‰n˘ch nauk, které

tvofií „víno smilství“duchovního Baby-
lóna, jímÏ opájí v‰ecky národy (Zj 14,8;
17,2). Je nepochopitelné, Ïe Kristovi
sluÏebníci pfiijali toto kacífiství a hlásali
je z kazatelen. Pfiijali je od ¤íma, právû
tak jako nesprávn˘ den odpoãinku. Je
pravda, Ïe toto uãení hlásali také velcí
a dobfií muÏi, ktefií v‰ak nemûli v této
otázce takové poznání, jaké máme my
dnes. Byli odpovûdní jen za to pozná-
ní, které bylo známé v jejich dobû, my
jsme v‰ak odpovûdni za poznání,které
je nám dáno pro dne‰ní dobu. JestliÏe
odmítáme svûdectví BoÏího slova a pfii-
jímáme fale‰né nauky proto, Ïe tomu
tak uãili na‰i otcové,vztahuje se na nás
odsouzení vynesené nad Babylónem –
pijeme „víno jeho smilstva“.

NAUKA O UNIVERZÁLNÍM SPASENÍ

Mnoho lidí,pro nûÏ je uãení o vûãn˘ch
mukách nepfiijatelné, zachází do opaã-
ného extrému. Uvûdomují si, Ïe Písmo
pfiedstavuje Boha jako bytost plnou lás-
ky a soucitu,a je jim tûÏko uvûfiit,Ïe by
svá stvofiení vydal ohni vûãnû hofiícího
pekla.ProtoÏe se v‰ak domnívají,Ïe du-
‰e je nesmrtelná,docházejí k závûru,Ïe
zachránûni budou nakonec v‰ichni li-
dé. Podle nich mají v‰echna varování
v Bibli pfiivést lidi k tomu, aby se báli
a poslouchali Boha, nejsou v‰ak mínû-
na doslovnû.Hfií‰ník mÛÏe pûstovat své
sobectví, nerespektovat BoÏí poÏadav-
ky,a pfiesto ho pr˘ BÛh nakonec milos-
tivû pfiijme. Takové uãení spoléhá na
BoÏí milost, ale nebere váÏnû BoÏí po-
Ïadavky; vyhovuje lidskému sobectví
a povzbuzuje bezboÏné, aby Ïili dále
ve ‰patnosti.
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Jako pfiíklad toho,jak zastánci nauky
o univerzálním spasení pfiekrucují Pís-
mo,aby tím podpofiili svou nauku,která
pÛsobí na lidi naprosto zhoubnû, staãí
uvést jejich vlastní v˘roky. Na pohfibu
jednoho nevûfiícího mladíka, kter˘ ze-
mfiel náhle pfii nehodû, si duchovní ja-
ko ãtení z Písma vybral text, kter˘ fiíká
o Davidovi: „Amnónovu smrt oÏelel.“
(2 S 13,39)

A pak o nûm hovofiil takto:„âasto se
mû lidé ptají, jak˘ osud postihne ty,kdo
odcházejí ze svûta v hfiíchu,kdo zemfiou
tfieba v opilosti,s krvav˘mi skvrnami po
zloãinech nesmyt˘ch z jejich odûvÛ,
nebo zemfiou tak, jako zemfiel tento
mladík,bez jakéhokoli vyznání,bez ná-
boÏenské zku‰enosti. Písmo svaté nás
uspokojí, dá nám odpovûì na tuto ob-
tíÏnou otázku. Amnón byl neobyãejnû
hfií‰n˘, nelitoval sv˘ch hfiíchÛ, byl to
opilec,kter˘ v opilosti také zemfiel.Da-
vid jako BoÏí prorok musel vûdût, po-
vede-li se Amnónovi v pfií‰tím svûtû zle
nebo dobfie. Jak promluvilo jeho srd-
ce? Amnónovu smrt oÏelel.“

¤eãník pak pokraãoval: „A jak˘ zá-
vûr mÛÏeme vyvodit z tûchto slov? Îe
souãástí jeho náboÏenské víry nebylo
uãení o vûãném trápení.Tak to chápeme
a objevujeme v tom pádn˘ argument
na podporu pfiíjemnûj‰í, osvícenûj‰í,
blahodárnûj‰í domnûnky o koneãném
univerzálním oãi‰tûní a pokoji. David
oÏelel smrt svého syna.A proã? ProtoÏe
prorock˘m zrakem mohl nahlédnout
do skvûlé budoucnosti,kde vidûl,Ïe je-
ho syn – opro‰tûn od v‰ech poku‰ení
a omezení a oãi‰tûn od hfiíchu – byl po-
té,co se stal dostateãnû svat˘m a osvíce-
n˘m, pfiijat do shromáÏdûní radujících

se duchÛ v nebi. Útûchou pro Davida
bylo,Ïe jeho milovan˘ syn se z pfiítom-
né existence hfiíchu a utrpení odebral
tam,kde do jeho potemnûlé du‰e bude
proudit nejvelebnûj‰í záfie Ducha sva-
tého,kde se jeho mysl otevfie pro mou-
drost nebes a proÏitek vûãné lásky,a tak
bude pfiipraven a posvûcen pro pokoj-
n˘ Ïivot ve spoleãnosti nebeského dû-
dictví.“

„Tyto my‰lenky by nás mûly pfiesvûd-
ãit, Ïe záchrana pro nebe nezávisí na
niãem, co mÛÏeme udûlat za svého Ïi-
vota na této zemi, ani na zmûnû srdce,
ani na vífie, ani na náboÏenském vy-
znání.“

Takov˘m zpÛsobem opakují údajní
Kristovi sluÏebníci leÏ, kterou vyslovil
had v ráji:„Nepropadnete smrti...Vden,
kdy z nûho pojíte, otevfiou se vám oãi
a budete jako BÛh.“Satan tvrdí,Ïe i nej-
hor‰í hfií‰ník – vrah, zlodûj, cizoloÏník
– bude mít po smrti moÏnost vstoupit
do vûãné blaÏenosti.

Z ãeho vyvodil zmínûn˘ fal‰ovatel
Písma své závûry? Z jediné vûty, která
fiíká, Ïe David se smífiil s tím, co se sta-
lo. „David upustil od taÏení proti Ab‰o-
lónovi, neboÈ Amnónovu smrt oÏelel.“
(2 S 13,39) KdyÏ se síla jeho zármutku
ãasem zmírnila, jeho my‰lenky se pfie-
sunuly od mrtvého k Ïivému synovi,kte-
r˘ ze strachu pfied spravedliv˘m trestem
ode‰el dobrovolnû do vyhnanství. Je to
dÛkaz, Ïe krvesmiln˘, opil˘ Amnón byl
hned po smrti pfienesen do nebeské bla-
Ïenosti, aby tam byl pfiipravován pro
Ïivot se svat˘mi andûly? MoÏná je to
pfiíjemnû znûjící báchorka,urãená k to-
mu, aby uspokojila neobrácené srdce.
Pfiedev‰ím je to v‰ak satanova úãinnû
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pÛsobící leÏ. MÛÏeme se pak divit,Ïe ta-
kové uãení podporuje bezboÏnost?

Podobnû jako zmínûn˘ fale‰n˘ uãitel
jednají mnozí dal‰í.Vytrhnou ze souvis-
losti nûkolik slov Písma,pfiiãemÏ v mno-
ha pfiípadech je zfiejmé, Ïe smysl textu
je právû opaãn˘, neÏ co z nûho vyvo-
zují. Citovan˘ text pak pouÏívají jako
dÛkaz pro uãení, které odporuje BoÏí-
mu slovu.V˘rok uvádûn˘ jako dÛkaz,Ïe
opil˘ Amnón je v nebi,odporuje jasné-
mu a jednoznaãnému prohlá‰ení Písma,
Ïe Ïádn˘ opilec nevstoupí do BoÏího
království (1 K 6,10). Takov˘m zpÛso-
bem vytváfiejí pochybovaãi a nevûrci
z pravdy leÏ,která pak mnoho lidí okla-
me a ukolébá je ve fale‰né jistotû.

Kdyby byla pravda, Ïe du‰e v‰ech li-
dí odcházejí v okamÏiku smrti pfiímo
do nebe,pak bychom si mûli radûji pfiát
smrt neÏ Ïivot. Tato víra mÛÏe nûkteré
lidi pfiivést k tomu,Ïe sami ukonãí svÛj
Ïivot. KdyÏ na nû dolehnou strasti, tûÏ-
kosti a zklamání, mÛÏe se jim zdát cel-
kem jednoduché „pfietrhnout nit Ïivo-
ta“ a odejít do vûãné blaÏenosti.

ÚDùL BEZBOÎN¯CH

BÛh dává ve svém slovu jednoznaãn˘
doklad, Ïe potrestá pfiestupníky svého
zákona.Ti,kdo si namlouvají,Ïe BÛh je
pfiíli‰ milosrdn˘, neÏ aby uplatnil spra-
vedlnost vÛãi hfií‰níkÛm, by se mûli
podívat na golgotsk˘ kfiíÏ. Smrt bez-
hfií‰ného BoÏího Syna dosvûdãuje, Ïe
„mzdou hfiíchu je smrt“, Ïe kaÏdé pfie-
stoupení BoÏího zákona pfiiná‰í spra-
vedlivou odplatu. Kristus, kter˘ byl
bez hfiíchu, se stal hfiíchem kvÛli ãlo-
vûku. Nesl vinu za pfiestoupení. Tváfi

jeho Otce se pfied ním ukryla, aÏ jeho
srdce puklo a Ïivot v nûm uhasl. Pfii-
nesl takovou obûÈ proto, aby hfií‰níci
mohli b˘t zachránûni. Îádn˘m jin˘m
zpÛsobem nemohl b˘t ãlovûk zpro‰-
tûn trestu za hfiích. KaÏd˘, kdo odmítá
tak draze vykoupené odpu‰tûní, musí
sám nést vinu a trest za své pfiestou-
pení.

V‰imnûme si,co Bible dále uãí o bez-
boÏn˘ch lidech, ktefií odmítají pokání
a jeÏ zastánci univerzálního spasení vi-
dí v nebi jako svaté, ‰Èastné andûly.

„Tomu, kdo Ïízní, dám napít zadar-
mo z pramene vody Ïivé.“(Zj 21,6) Toto
zaslíbení platí jen tûm, kdo Ïízní. Splní
se jen na lidech, ktefií cítí potfiebu vo-
dy Ïivota a hledají ji bez ohledu na pfií-
padnou cenu. „Kdo zvítûzí, dostane to-
to v‰e; já mu budu Bohem a on mi bu-
de synem.“(Zj 21,7) Zde jsou uvedeny
také podmínky.Abychom se stali dûdi-
ci BoÏího království, musíme bojovat
proti hfiíchu a zvítûzit nad ním.

Pán prostfiednictvím proroka Izaiá‰e
prohlásil: „Spravedlivému bude dobfie,
bude jíst ovoce sv˘ch skutkÛ.Bûda, zle
bude svévolníku, tomu se dostane od-
platy za to,co páchal.“(Iz 3,10.11) „Pfies-
toÏe hfií‰ník páchá zlo stokrát,“ praví
moudr˘ muÏ, „a lhÛta se mu prodluÏu-
je, já vím, Ïe dobfie bude tûm, kdo se
bojí Boha, tûm, kdo se bojí jeho tváfie.
Av‰ak svévolníkovi se dobfie nepovede.“
(Kaz 8,12.13) A apo‰tol Pavel dosvûd-
ãuje, Ïe hfií‰ník hromadí proti sobû
„BoÏí hnûv pro den hnûvu, kdy se zje-
ví spravedliv˘ BoÏí soud. On odplatí
kaÏdému podle jeho skutkÛ.“„SouÏení
a úzkost padne na kaÏdého, kdo pÛso-
bí zlo.“ (¤ 2,5.6.9)
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„Îádn˘ smilník, prostopá‰ník ani la-
komec, jehoÏ bohem jsou peníze, ne-
má podíl v království Kristovu a Bo-
Ïím.“(Ef 5,5) „Usilujte o pokoj se v‰emi
a o svatost, bez níÏ nikdo nespatfií Pá-
na.“(Îd 12,14) „Blaze tûm,kdo si vypra-
li roucha, a tak mají pfiístup ke stromu
Ïivota i do bran mûsta.Venku zÛstanou
neãistí,zaklínaãi,smilníci,vrahové,mod-
láfii – kaÏd˘,kdo si libuje ve lÏi.“(Zj 22,
14.15)

BÛh sám nechal pro ãlovûka napsat
slova o své povaze i o tom, jak jedná
s hfiíchem. „Hospodin! BÛh pln˘ slito-
vání a milostiv˘, shovívav˘, nejv˘‰ mi-
losrdn˘ a vûrn˘, kter˘ osvûdãuje mi-
losrdenství tisícÛm pokolení, kter˘ od-
pou‰tí vinu,pfiestoupení a hfiích; av‰ak
viníka nenechává bez trestu.“ (Ex 34,
6.7) „V‰echny svévolníky vyhlazuje.“
„Vzpurní budou do jednoho vyhlazeni,
potomstvo svévolníkÛ bude vym˘ce-
no.“ (Î 145,20; 37,38) Moc a autorita
BoÏí vlády ukonãí vzpouru. V‰echny
projevy spravedlnosti budou v‰ak v pl-
ném souladu s BoÏím charakterem –
s jeho milosrdenstvím,dobrotou a sho-
vívavostí.

BÛh neznásilÀuje lidskou vÛli a úsu-
dek.Nemá zalíbení v otrocké poslu‰nos-
ti. Pfieje si, aby ho bytosti, které stvofiil,
milovaly, protoÏe si jejich lásku zaslou-
Ïí.Chce,aby ho poslouchaly,protoÏe si
uvûdomují hodnotu jeho moudrosti,
spravedlnosti a lásky. Lidé, ktefií správ-
nû chápou tyto vlastnosti, jej budou
milovat, protoÏe obdivují jeho vlast-
nosti.

Zásady laskavosti, milosrdenství
a lásky, jimÏ uãil a jeÏ ztûlesÀoval ná‰
Spasitel, jsou projevem BoÏí vÛle a po-

vahy. JeÏí‰ prohlásil, Ïe neuãí nic jiné-
ho, neÏ co pfiijal od Otce. Zásady BoÏí
vlády se dokonale shodují s pfiíkazem
Spasitele: „Milujte své nepfiátele.“ BÛh
vykoná spravedlnost nad bezboÏn˘mi
pro blaho vesmíru, a vlastnû i pro bla-
ho jich sam˘ch.Chtûl by je uãinit ‰Èast-
n˘mi,kdyby to neodporovalo zákonÛm
jeho vlády a spravedlnosti jeho pova-
hy. Projevuje jim svou lásku, umoÏÀuje
jim poznat svÛj zákon a nabízí jim svou
milost. Oni v‰ak jeho láskou pohrdají,
pfiestupují jeho zákon a odmítají jeho
milost. A pfiestoÏe stále pfiijímají BoÏí
dary, vÛãi Dárci se chovají neuctivû.
Nenávidí Boha, protoÏe vûdí, Ïe nemÛ-
Ïe pfiijmout jejich hfiíchy. Pán dlouho
sná‰í jejich pfievrácenost, nakonec ale
pfiijde rozhodující hodina, kdy se roz-
hodne o jejich údûlu. Pfiipoutá BÛh ty-
to vzboufience k sobû násilím? Pfiinutí
je, aby plnili jeho vÛli?

Lidé, ktefií si vybrali za svého vÛdce
satana a nechali se ovládnout jeho mo-
cí, nejsou pfiipraveni vstoupit do BoÏí
pfiítomnosti.V jejich povaze zakofienila
p˘cha, fale‰, poÏitkáfiství a krutost. Mo-
hli by vstoupit do nebe a Ïít vûãnû
s lidmi, kter˘mi tady na zemi pohrdali
a které nenávidûli? Pravda nebude pro
lháfie nikdy pfiíjemná.Pokora nikdy ne-
uspokojí dom˘‰livost a p˘chu. âistota
není pfiijatelná pro zkaÏeného a neso-
becká láska se sobci nikdy nezalíbí. Ja-
kou radost by mohlo nebe nabídnout
lidem,ktefií mají v˘hradnû svûtské a so-
becké zájmy?

Mohou b˘t lidé, ktefií cel˘ Ïivot pro-
Ïili ve vzpoufie proti Bohu, náhle pfie-
neseni do nebe, do pfiítomnosti vzne-
‰ené a svaté dokonalosti, kde je kaÏdá

353(540-542)



bytost naplnûna láskou a kaÏdá tváfi zá-
fií radostí, kde zní krásná hudba k poc-
tû Boha a Beránka a kde na vykoupené
dopadá nepfietrÏit˘ proud svûtla vychá-
zející z tváfie Boha,kter˘ sedí na trÛnu?
Mohou lidé, ktefií nenávidí Boha, prav-
du a svatost, pfiijít mezi nebeské zástu-
py a zpívat s nimi chvalozpûvy? Mohli
by snést slávu Boha a Beránka? Ne.BÛh
jim poskytl lhÛtu milosti, aby si mohli
vytvofiit povahu pro nebesa. Oni v‰ak
nikdy neuãili svou mysl, aby si zamilo-
vala ãistotu,nikdy se neuãili jazyku ne-
bes – a nyní je uÏ pfiíli‰ pozdû. Îivot
proÏit˘ ve vzpoufie proti Bohu je nepfii-
pravil pro nebe. Svatost a pokoj nebe
by jim pÛsobily utrpení. BoÏí sláva by
pro nû byla zniãujícím ohnûm. Nutnû
by se z tak svatého místa snaÏili uprch-
nout. Pfiáli by si zemfiít, aby se ukryli
pfied tváfií Spasitele, kter˘ zemfiel, aby
je zachránil. BezboÏní lidé sami rozho-
dují o svém údûlu. Sami se dobrovolnû
vylouãili z nebe, BÛh to ve své sprave-
dlnosti a milosti jen pfiijme.

Podobnû jako voda potopy ohla‰uje
také oheÀ BoÏího soudu, Ïe ty, ktefií si
vûdomû vybrali zlo,nelze zachránit.Ne-
jsou ochotni podfiídit se BoÏí autoritû.
Navykli si Ïít ve vzpoufie a kdyÏ jejich
Ïivot konãí, je uÏ pfiíli‰ pozdû, aby ob-
rátili proud sv˘ch my‰lenek opaãn˘m
smûrem,aby se obrátili od svévole k po-
slu‰nosti, od nenávisti k lásce.

BÛh nechal na Ïivu vraha Kaina,a tím
ukázal svûtu, jak by to vypadalo,kdyby
hfií‰ník mohl Ïít vûãnû a dál neomeze-
nû páchat zlo. KainÛv pfiíklad svedl
mnoho jeho potomkÛ k hfiíchu, aÏ „se
na zemi rozmnoÏila zlovÛle ãlovûka“
a BÛh vidûl,Ïe „kaÏd˘ v˘tvor jeho mys-

li i srdce je v kaÏdé chvíli jen zl˘“. „Ze-
mû byla pfied Bohem zkaÏená a plná
násilí.“ (Gn 6,5.11)

Z milosti ke svûtu BÛh v dobû Noeho
odstranil v‰echny pachatele zla ze ze-
mû. Z milosti vyhubil zvrhlé obyvatele
Sodomy. Satan sv˘m podvodn˘m vlivem
vzbudil soucit a obdiv vÛãi pachatelÛm
nepravostí a ti jen dále navádûli druhé
ke vzpoufie proti Bohu. Tak tomu bylo
v dobû Kaina i Noeho,v dobû Abrahama
i Lota,tak je tomu i dnes.Z milosti k ves-
míru BÛh nakonec odstraní v‰echny,
kdo odmítají jeho milost.

SPRAVEDLIVÉ ¤E·ENÍ

„Mzdou hfiíchu je smrt, ale darem BoÏí
milosti je Ïivot vûãn˘ v Kristu JeÏí‰i,
na‰em Pánu.“(¤ 6,23) Îivot je dûdictví
spravedliv˘ch, smrt je údûl bezboÏ-
n˘ch.MojÏí‰ Izraeli fiekl:„PfiedloÏil jsem
ti dnes Ïivot a dobro i smrt a zlo.“ (Dt
30,15) Smrt,o níÏ se mluví v tûchto tex-
tech Písma, není pfiirozená smrt, kte-
rou umírají v‰ichni lidé od Adama,pro-
toÏe jsou hfií‰ní. Je to „druhá smrt“,opak
vûãného Ïivota.

VdÛsledku Adamova pádu do hfiíchu
postihla smrt cel˘ lidsk˘ rod.V‰ichni bez
rozdílu odcházejí do hrobu.Plán spase-
ní v‰ak zajistil, aby v‰ichni lidé mohli
b˘t vzkfií‰ení. „Spravedliví i nespraved-
liví vstanou k soudu;“ „jako v Adamovi
v‰ichni umírají, tak v Kristu v‰ichni do-
jdou Ïivota.“ (Sk 24,15;1K15,22) Z hro-
bÛ v‰ak povstanou dvû rozdílné skupi-
ny lidí. „V‰ichni v hrobech usly‰í jeho
hlas a vyjdou: Ti, kdo ãinili dobré, vsta-
nou k Ïivotu,a ti,kdo ãinili zlé,vstanou
k odsouzení.“ ( J 5,28.29) Ti, kdo jsou
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hodni mít podíl na vzkfií‰ení k Ïivotu,
ti jsou „blahoslavení a svatí“. „Nad tûmi
druhá smrt nemá moci.“ (Zj 20,6)
Ostatní, ktefií vírou a pokáním nepfiijali
odpu‰tûní,musejí nést trest za pfiestou-
pení – „mzdu hfiíchu“. Podstoupí trest
rÛzné délky a rÛzného stupnû – podle
sv˘ch ãinÛ – a pak zemfiou druhou smr-
tí. BÛh nemÛÏe zachránit hfií‰níka s jeho
hfiíchy,protoÏe to odporuje BoÏí sprave-
dlnosti a milosti. Ukonãí jeho Ïivot, kte-
r˘ hfií‰ník sv˘m pfiestoupením odmítl
a prokázal, Ïe ho není hoden. Îalmista
fiíká: „Je‰tû maliãko a bude po svévol-
níkovi, v‰imne‰-li si jeho místa, bude
prázdné.“ A prorok Abdijá‰ prohla‰u-
je: „Zmizí, jako by nikdy neb˘vali.“ (Î
37,10; Abd 16) Pokryti hanbou zmizí
v beznadûjném, vûãném zapomnûní.

Tak bude odstranûn hfiích a v‰echna
bída a zkáza, kterou pfiiná‰í. Îalmista
napsal: „Do záhuby jsi svrhl svévolní-
ka, jejich jméno zahladil jsi navûky
a navÏdy. Po nepfiíteli zÛstaly provÏdy
jen trosky.“(Î 9,6.7) Apo‰tol Jan, jak je
zaznamenáno v knize Zjevení, proroc-
k˘m zrakem vidûl vûãnost a sly‰el chva-
lozpûv,ve kterém se neozval ani jedin˘
fale‰n˘ tón. Sly‰el, jak celé tvorstvo na
nebi i na zemi provolává Bohu slávu
(Zj 5,13).Pak uÏ nebudou existovat od-
souzení lidé,ktefií by se v nekoneãném
trápení rouhali Bohu. Trpící bytosti
v pekle nebudou sv˘mi v˘kfiiky ru‰it
zpûv vykoupen˘ch.

NAUKA O POSMRTNÉM ÎIVOTù

Ze základního bludu o pfiirozené ne-
smrtelnosti lidské du‰e vychází uãení
o vûdomém stavu po smrti. Tato nau-

ka, podobnû jako uãení o vûãném utr-
pení, odporuje uãení Písma, zdravému
úsudku i lidskému citu.Podle v‰eobec-
nû roz‰ífieného pfiesvûdãení vûdí vy-
koupení lidé v nebi v‰echno, co se dû-
je na zemi, zvlá‰tû pokud jde o jejich
pfiátele, které tu zanechali. Byl by to
pro zesnulé dÛvod k radosti, kdyby
vûdûli o strastech Ïijících lidí, sledova-
li hfiíchy, kter˘ch se dopou‰tûjí jejich
milovaní, a museli se dívat, jaké proÏí-
vají starosti, zklamání a nesnáze? Jak
by pak mohli proÏívat nebeskou blaÏe-
nost,kdyÏ by v my‰lenkách byli u sv˘ch
blízk˘ch na zemi? Jak pobufiující je
pfiedstava, Ïe jakmile ãlovûk vydechne
naposled,dostane se du‰e hfií‰níka,kte-
r˘ neãinil pokání, do pekeln˘ch pla-
menÛ. Jak˘ strach musí proÏívat lidé,
ktefií sledují, jak jejich milí odcházejí
do hrobu nepfiipraveni, aby tak pfii‰li
do vûãného hfiíchu a zatracení. Tyto
tr˘znivé pfiedstavy pfiivedly jiÏ mnohé
k ‰ílenství.

Co na toto téma fiíká Písmo? David
prohlásil,Ïe mrtv˘ neví nic.„Jeho duch
odchází, on se vrací do své zemû, tím
dnem berou za své jeho plány.“(Î146,4)
·alomoun dosvûdãuje totéÏ: „Îiví totiÏ
vûdí, Ïe zemrou, mrtví nevûdí zhola
nic.“ „Jak jejich láska, tak jejich nená-
vist i jejich horlení dávno zanikly a ni-
kdy se jiÏ nebudou podílet na niãem,
co se pod sluncem dûje.“„Není díla ani
my‰lenky ani poznání ani moudrosti
v fií‰i mrtv˘ch, kam odejde‰.“ (Kaz 9,
5.6.10)

KdyÏ BÛh splnil prosbu krále Eze-
chiá‰e a prodlouÏil mu Ïivot o patnáct
let, chvalofieãil vdûãn˘ král Bohu za je-
ho velkou milost.Ve svém chvalozpûvu
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uvedl také dÛvod své radosti: „VÏdyÈ
podsvûtí nevzdává ti chválu, smrt tû
nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do
jámy, uÏ nevyhlíÏejí tvou vûrnost. Îiv˘,
jenom Ïiv˘,vzdá ti chválu jako já dnes.“
(Iz 38,18.19) Ezechiá‰ tedy nevidûl ve
smrti tak skvûlou vyhlídku. Pfiesto se
v‰eobecnû traduje, Ïe spravedliví ze-
snulí jsou v nebi, kde Ïijí v blaÏenosti
a chválí Boha nesmrteln˘m jazykem.
S Ezechiá‰ov˘mi slovy koresponduje
rovnûÏ v˘rok Ïalmisty: „Mezi mrtv˘mi
tû nebude nic pfiipomínat; coÏ ti v pod-
svûtí vzdá nûkdo chválu?“ „Mrtví ne-
chválí uÏ Hospodina,nikdo z tûch,kdo
sestupují v fií‰i ticha.“ (Î 6,5;115,17)

Petr se o letnicích zmínil o praotci
Davidovi a prohlásil, Ïe „zemfiel a byl
pohfiben; jeho hrob tu máme aÏ do-
dnes“.„David nevstoupil na nebe.“(Sk 2,
29.34) To, Ïe David zÛstává v hrobû aÏ
do vzkfií‰ení,dokazuje,Ïe spravedliví li-
dé neodcházejí pfii smrti do nebe. Je-
dinû díky vzkfií‰ení a v dÛsledku toho,
Ïe Kristus vstoupil na nebesa, mÛÏe
David nakonec zasednout po pravici
BoÏího trÛnu.

Apo‰tol Pavel napsal:„Není-li vzkfií‰e-
ní z mrtv˘ch,nebyl vzkfií‰en ani Kristus.
Nebyl-li v‰ak Kristus vzkfií‰en, je va‰e
víra marná, je‰tû jste ve sv˘ch hfií‰ích,
a jsou ztraceni i ti, ktefií zesnuli v Kris-
tu.“(1K15,16-18) Kdyby po ãtyfii tisíce
let spravedliví mrtví odcházeli v oka-
mÏiku smrti do nebe, mohl by Pavel
fiíct, Ïe kdyby nebylo vzkfií‰ení, byli by
„ztraceni i ti,ktefií zesnuli v Kristu“? To
by pak vzkfií‰ení nebylo nutné.

Muãedník Tyndale o stavu lidí po
smrti prohlásil: „Otevfienû pfiiznávám,
Ïe nejsem pfiesvûdãen o tom, Ïe jiÏ Ïijí

ve slávû, v jaké Ïije Kristus nebo BoÏí
andûlé. Takové uãení není ãlánkem
mého vyznání víry; neboÈ kdyby tomu
tak bylo, musel bych kázání o vzkfií‰e-
ní tûla povaÏovat za zbyteãnost.“ (Wil-
liam Tyndale,Úvod k Novému zákonu,
1534)

Nelze popfiít, Ïe uãení o nesmrtel-
nosti, do které ãlovûk pfiechází v oka-
mÏiku smrti, vedlo k pfiehlíÏení biblic-
kého uãení o vzkfií‰ení. V‰iml si toho
také dr. Adam Clarke, kter˘ prohlásil:
„Zdá se, Ïe uãení o vzkfií‰ení mûlo pro
první kfiesÈany mnohem vût‰í v˘znam,
neÏ má dnes. Proã tomu tak je? Apo‰-
tolové je soustavnû zdÛrazÀovali a jím
povzbuzovali Kristovy následovníky
k pilnosti,poslu‰nosti a radostné mysli.
A jejich následovníci se dnes o nûm
zmiÀují jen v˘jimeãnû.Tak kázali apo‰-
tolové a v to vûfiili první kfiesÈané, tak
káÏeme my a v to vûfií i na‰i poslucha-
ãi. Na Ïádné uãení v evangeliu není
kladen vût‰í dÛraz a Ïádné uãení není
v dne‰ních kázáních tak zanedbává-
no.“ (Adam Clarke, Komentáfi k Nové-
mu zákonu, poznámky k 1 K 15)

Tento stav trvá jiÏ tak dlouho, Ïe je-
dineãná pravda o vzkfií‰ení se témûfi
vytratila a kfiesÈansk˘ svût na ni zapo-
mnûl. Proto jist˘ pfiední náboÏensk˘
autor ve sv˘ch poznámkách ke slovÛm
apo‰tola Pavla v 1 Te 4,13-18 napsal:
„Pro poskytování útûchy je pro nás uãe-
ní o nesmrtelnosti v˘hodnûj‰í neÏ nejis-
té uãení o druhém pfiíchodu. Pán si
pro nás pfiijde v okamÏiku na‰í smrti.
Na to máme ãekat a pfiipravovat se.
Zemfielí uÏ ve‰li do slávy. Neãekají na
hlas BoÏí polnice, která ohlásí jejich
soud a blaÏenost.“
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NESMRTELNOST A VZK¤Í·ENÍ

KdyÏ JeÏí‰ odcházel od sv˘ch uãední-
kÛ, nefiekl jim, Ïe za ním brzy pfiijdou,
ale slíbil jim: „Jdu, abych vám pfiipravil
místo, a odejdu-li, abych vám pfiipravil
místo,opût pfiijdu a vezmu vás k sobû.“
( J 14,2.3) A apo‰tol Pavel napsal, Ïe
„zazní povel, hlas archandûla a zvuk
BoÏí polnice, sám Pán sestoupí z nebe,
a ti, kdo zemfieli v Kristu, vstanou nej-
dfiíve;potom my Ïiví,ktefií se toho doã-
káme, budeme spolu s nimi uchváceni
v oblacích vzhÛru vstfiíc Pánu. A pak
uÏ navÏdy budeme s Pánem.“A k tomu
dodává: „Tûmito slovy se vzájemnû po-
tû‰ujte.“ (1 Te 4,16-18) Tato slova útû-
chy se zásadnû rozcházejí s v˘‰e uvede-
n˘mi v˘roky duchovního,kter˘ zastává
univerzální spasení.Duchovní utû‰oval
pozÛstalé, Ïe Pán pfiijal zesnulého mezi
své andûly ihned poté, co vydechl na-
posled, bez ohledu na to, jak moc byl
hfií‰n˘.Apo‰tol Pavel odkazoval své spo-
luvûfiící na budoucí KristÛv pfiíchod,
kdy bude zlomena moc smrti a hrobu
a kdy „ti, kdo zemfieli v Kristu,“ budou
vzkfií‰eni k vûãnému Ïivotu.

Dfiíve neÏ lidé budou moci vstoupit
do vûãn˘ch pfiíbytkÛ, musí b˘t jejich
pfiípady pro‰etfieny a BÛh musí posou-
dit jejich povahu a skutky. V‰ichni bu-
dou souzeni podle záznamÛ v nebes-
k˘ch knihách a v‰ichni dostanou od-
mûnu podle sv˘ch skutkÛ. Tento soud
se nekoná pfii smrti jednotlivého ãlo-
vûka.V‰imnûme si slov apo‰tola Pavla:
„Ustanovil den, v nûmÏ bude spraved-
livû soudit cel˘ svût skrze muÏe,kterého
k tomu urãil.V‰em lidem o tom poskytl
dÛkaz, kdyÏ jej vzkfiísil z mrtv˘ch.“ (Sk

17,31) Apo‰tol zde jasnû fiíká, Ïe pro
soud svûta je pevnû stanoven konkrét-
ní den v budoucnosti.

Apo‰tol Juda odkazuje na stejnou do-
bu: „Také andûly, ktefií si nezachovali
své vzne‰ené postavení, ale opustili ur-
ãené místo,drÏí“Hospodin „ve vûãn˘ch
poutech v temnotû pro velik˘ den sou-
du.“ Dále cituje Enochova slova: „Hle,
pfiichází Pán s desetitisíci sv˘ch svat˘ch,
aby vykonal soud nade v‰emi.“ ( Ju 6.
14.15) Apo‰tol Jan zaznamenal,Ïe vidûl
„mrtvé, mocné i prosté, jak stojí pfied
trÛnem,a byly otevfieny knihy ... a mrtví
byli souzeni podle sv˘ch ãinÛ zapsa-
n˘ch v tûch knihách.“ (Zj 20,12)

Kdyby se mrtví uÏ tû‰ili v nebeské
blaÏenosti nebo kdyby se svíjeli v pe-
keln˘ch plamenech, k ãemu by byl
soud? BoÏí slovo dává na tyto dÛleÏité
otázky naprosto jasné a jednoznaãné
odpovûdi, kter˘m mohou porozumût
i prostí lidé. MÛÏeme v‰ak najít nûco
moudrého nebo pravdivého v dne‰ní
obecnû roz‰ífiené nauce? Mohli by spra-
vedliví po vy‰etfiení sv˘ch pfiípadÛ pfied
soudem pfiijmout pochvalu: „Správnû,
sluÏebníku dobr˘ a vûrn˘, ... vejdi a ra-
duj se u svého pána“(Mt 25,21),kdyby
v BoÏí pfiítomnosti Ïili uÏ po celá stale-
tí? Povolá snad Soudce nebe a zemû bez-
boÏné z místa muk,aby nad nimi vynesl
rozsudek: „Jdûte ode mne, prokletí, do
vûãného ohnû“? (Mt 25,41) To je rouhá-
ní, hanebné zesmû‰Àování BoÏí moud-
rosti a spravedlnosti.

Uãení o nesmrtelnosti du‰e patfií me-
zi fale‰né nauky,které ¤ím pfievzal z po-
hanství a zanesl do kfiesÈanského nábo-
Ïenství.Martin Luther je pfiifiadil k onûm
„nehorázn˘m v˘plodÛm,které patfií na
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smeti‰tû fiímsk˘ch dekretÛ“(E.Petavel,
Problém nesmrtelnosti, str. 255). Ve
sv˘ch poznámkách ke slovÛm ·alomou-
na,Ïe mrtví nevûdí nic,reformátor uve-
dl: „Tu je dal‰í dÛkaz, Ïe mrtví nic ne-
vûdí. Nemají Ïádné povinnosti, Ïádné
znalosti ani poznání,Ïádnou moudrost.
·alomoun tvrdí, Ïe mrtví spí a necítí
vÛbec nic,neboÈ leÏí,nepoãítají ani dny
ani roky.KdyÏ se v‰ak probudí,bude se
jim zdát, Ïe spali sotva okamÏik.“ (Mar-
tin Luther, V˘klad ·alomounovy knihy
zvané Kazatel, str.152)

Nikde v Písmu se nesetkáváme s tvr-
zením,Ïe spravedliví dostanou odmûnu
a bezboÏní budou potrestáni okamÏitû
po smrti. Patriarchové a proroci nic ta-
kového nezaznamenali,Kristus a jeho a-
po‰tolové nic podobného nefiekli.Bible
jasnû uãí,Ïe mrtví neodcházejí hned do
nebe, ale Ïe spí aÏ do vzkfií‰ení (1 Te
4,14; Jb 14,10-12). V ten den, kdy „se
pfietrhne provaz stfiíbrn˘ a neÏ se rozra-

zí ãí‰e zlatá“ (Kaz 12,6), zmizí my‰lení
ãlovûka. Ti, kdo vcházejí do hrobu, jiÏ
nepromluví.Nevûdí o niãem,co se dûje
pod sluncem ( Jb 14,21). Je to blaÏen˘
odpoãinek pro unavené spravedlivé.
âas,aÈ dlouh˘ nebo krátk˘,je pro nû jen
okamÏikem. Spí, a teprve BoÏí polnice
je probudí k slavné nesmrtelnosti. „AÏ
se naposled ozve polnice, ...mrtví budou
vzkfií‰eni k nepomíjitelnosti... A kdyÏ
pomíjitelné obleãe nepomíjitelnost
a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní,
co je psáno: Smrt je pohlcena vítûz-
stvím!“ (1K15,52.54) AÏ budou povolá-
ni z hlubokého spánku, zaãnou pfie-
m˘‰let o tom, na co pfiestali myslet, neÏ
zemfieli. Posledním pocitem byl strach
ze smrti,poslední my‰lenkou to,Ïe pro-
padají moci hrobu.AÏ povstanou z hro-
bu, jejich první radostnou my‰lenku
vyjádfií vítûzné zvolání: „Kde je, smrti,
tvé vítûzství? Kde je, smrti, tvá zbraÀ?“
(1 K 15,55)



SluÏba andûlÛ, jak o ní mluví BoÏí slo-
vo, je pro kaÏdého Kristova následov-
níka mimofiádnû povzbuzující a vzác-
nou skuteãností.Tento bod biblického
uãení v‰ak zatemÀují a pfievracejí blu-
dy populární teologie. Uãení o pfiiro-
zené nesmrtelnosti, pfievzaté z pohan-
ské filozofie a v dobû temna a velkého
odpadnutí pfiiãlenûné ke kfiesÈanské
vûrouce, zatlaãilo pravdu, kterou tak
jasnû uãí Písmo, Ïe „mrtví nevûdí zho-
la nic“ (Kaz 9,5). Mnozí vûfií, Ïe andûlé
vysílaní „k sluÏbû tûm, kdo mají dojít
spasení,“ (Îd 1,14) jsou duchové mrt-
v˘ch, pfiestoÏe Písmo dokládá, Ïe ne-
be‰tí andûlé existovali je‰tû pfiedtím,
neÏ zemfiel první ãlovûk.

Nauka o posmrtném Ïivotû,a zvlá‰tû
víra,Ïe duchové mrtv˘ch se vracejí,aby
slouÏili Ïiv˘m lidem, pfiipravila cestu
modernímu spiritismu. JestliÏe mrtví
mohou pfiijít do pfiítomnosti Boha a an-
dûlÛ a jestliÏe jejich poznání v˘znam-
nû pfievy‰uje poznání, které mûli za Ïi-
va na zemi, proã by se nemohli vrátit
na zem,aby pouãovali Ïijící? JestliÏe se
duchové mrtv˘ch, jak uãí populární teo-
logové, vzná‰ejí nad sv˘mi pfiáteli na
zemi, proã by s nimi nemohli komuni-

kovat, varovat je pfied zlem nebo je tû-
‰it v jejich zármutku? Jak ov‰em po-
tom mohou lidé, ktefií vûfií v posmrtn˘
Ïivot, zavrhovat to, co jim oslavení du-
chové sdûlují jako poznání pocházející
od Boha? Tímto zpÛsobem,kter˘ je po-
kládán za posvátn˘, uskuteãÀuje satan
své úmysly. Jako poslové ze svûta du-
chÛ pfiicházejí padlí andûlé a provádû-
jí satanovy pfiíkazy. Velk˘ podvodník
pfiedstírá,Ïe umoÏÀuje komunikaci me-
zi Ïiv˘mi a mrtv˘mi,ve skuteãnosti v‰ak
pÛsobí na jejich mysl okouzlujícím vli-
vem on sám.

ZÁZRAKY SPIRITISMU

Satan má moc pfiedvést lidem podobu
jejich zesnul˘ch pfiátel. Podvod je do-
konal˘ – jejich vzhled, slova, hlas –,
v‰echno napodobuje s podivuhodnou
pfiesností. Mnozí lidé se nechávají po-
tû‰it uji‰tûním, Ïe jejich milovaní se tû-
‰í v radosti nebes a – aniÏ si uvûdomu-
jí nebezpeãí – dopfiávají sluchu „svÛd-
n˘m duchÛm a naukám ìábla“.

KdyÏ lidé uvûfií, Ïe mrtví se opravdu
vracejí, aby s nimi mluvili, pfiedvede
jim satan takové lidi, ktefií zemfieli ne-
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pfiipraveni.Duchové v‰ak tvrdí, Ïe jsou
v nebi ‰Èastni,Ïe tam dokonce zaujíma-
jí vzne‰ené postavení,a tak se ‰ífií blud,
Ïe mezi spravedliv˘mi a bezboÏn˘mi
není Ïádn˘ rozdíl.Domnûlí náv‰tûvníci
ze svûta mrtv˘ch proná‰ejí nûkdy v˘-
strahy a varování, které se pak prokáÏí
jako správné. Tím si získávají dÛvûru,
aby následnû mohli ‰ífiit uãení, které
pfiímo podkopává víru v Písmo. SnaÏí
se pfiedstírat hlubok˘ zájem o blaho
sv˘ch pfiátel na zemi, pfiitom jim ale
podsouvají ty nejnebezpeãnûj‰í bludy.
To,Ïe nûkdy fiíkají pravdu nebo Ïe jsou
schopni pfiedpovûdût i budoucí událos-
ti, dává jejich v˘povûdím zdání spoleh-
livosti. Proto tolik lidí ochotnû pfiijímá
jejich fale‰né uãení a slepû mu vûfií, ja-
ko by to byla nejsvûtûj‰í pravda. Zapo-
mínají na BoÏí zákon,pohrdají Duchem
milosti, krev smlouvy pokládají za nû-
co nesvatého. Duchové popírají Kris-
tovo boÏství a Stvofiiteli pfiipisují stej-
né postavení, jaké sami zaujímají. Tak
pokraãuje star˘ bufiiã v nové masce ve
svém boji proti Bohu, kter˘ zaãal v ne-
bi a jenÏ na zemi trvá jiÏ témûfi ‰est ti-
síc let.

Nûktefií lidé se pokou‰ejí vysvûtlit
spiritistické projevy tím, Ïe je pokláda-
jí za podvod a pfiipisují je obratnosti
média. Je sice pravda, Ïe nûktefií lidé
pfiedvádûli rÛzné triky, existují v‰ak ta-
ké jednoznaãné projevy nadpfiirozené
moci. Tajemné klepání, jímÏ zaãal mo-
derní spiritismus,nebylo v˘sledkem lid-
ské obratnosti nebo klamu, ale pfiímé
dílo zl˘ch andûlÛ. Zavedli tím jeden
z nejúspû‰nûj‰ích klamÛ, které niãí lid-
ské du‰e.Nûktefií lidé jsou svedeni prá-
vû proto,Ïe spiritismus povaÏují pouze

za lidsk˘ podvod.KdyÏ se pak blíÏe se-
známí s nûkter˘mi projevy, které nut-
nû musí pokládat za nadpfiirozené, jsou
svedeni, a povaÏují je za projev BoÏí
moci.

Tito lidé pfiehlíÏejí v˘roky Bible o di-
vech,které pÛsobí satan a jeho spoleã-
níci. Satanova pomoc umoÏnila faraó-
nov˘m kouzelníkÛm, aby napodobili
BoÏí dílo. Apo‰tol Pavel napsal, Ïe po-
dobnû projeví satan svou moc také
pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Krista;
tehdy se projeví „kdejak˘ mocn˘ ãin,
klamná znamení a zázraky a v‰emoÏná
nepravost“ (2 Te 2,9.10). Apo‰tol Jan
o moci, která koná divy a projeví se
v posledních dnech, fiíká: „âiní veliká
znamení,dokonce i oheÀ s nebe nechá
pfied zraky lidí sestoupit na zem.Bylo jí
dáno dûlat znamení ... a svádût jimi
obyvatele zemû.“ (Zj 13,13.14) Proroc-
tví nepfiedpovídá jen podvody.Lidé bu-
dou podvedeni zázraky, které satanovi
pomocníci mohou nejen pfiedstírat,ale
i konat.

Satan velice dlouho pracoval na svém
mistrnû vymy‰leném podvodném díle,
a je proto schopen své nástrahy a po-
ku‰ení obratnû pfiizpÛsobit lidem v‰ech
skupin a tfiíd. Lidem vzdûlan˘m a kulti-
vovan˘m pfiedkládá spiritismus v jem-
nûj‰í a rozumnûj‰í formû,a tím se mu da-
fií vtáhnout mnohé do sv˘ch sítí.Apo‰-
tol Jakub napsal, Ïe moudrost, kterou
dává spiritismus, „není moudrost pfii-
cházející shÛry,ale pfiízemní,Ïivoãi‰ná,
ìábelská“ ( Jk 3,15). To ov‰em, pokud
se to hodí jeho zámûrÛm, poku‰itel
skr˘vá. Satan,kter˘ se pfied Kristem na
pou‰ti poku‰ení mohl objevit ve slávû
nebeského serafína, pfiichází k lidem
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v podobû krásného andûla svûtla. PÛ-
sobí na rozum tím, Ïe pfiedkládá po-
vzná‰ející námûty; dokáÏe nadchnout
obrazotvornost strhujícími pfiedstava-
mi a získat si náklonnost v˘mluvn˘m
líãením lásky a lidumilnosti.Fantazii na-
bízí moÏnost rozletu a svádí lidi k tomu,
aby byli py‰ní na svou vlastní moud-
rost a pohrdali Bohem. Mocná bytost,
která mohla Vykupitele svûta vynést
na vysokou horu a ukázat mu v‰echna
království zemû i jejich slávu, pfiichází
k lidem se sv˘mi poku‰eními zpÛso-
bem, kter˘ zmate smysly kaÏdého, ko-
ho nechrání BoÏí moc.

NÁSLEDKY SEBEPOVY·OVÁNÍ

Satan dnes klame lidi stejnû, jako okla-
mal Evu v ráji, kdyÏ jí lichotil a vzbudil
v ní touhu po zakázaném poznání a po
sebepov˘‰ení. To je zlo, kterému sám
podlehl a které zpÛsobilo jeho pád.
Proto se nyní pokou‰í stejn˘m zlem
pfiivést do záhuby lidi. Slibuje: „Budete
jako BÛh znát dobré i zlé.“(Gn 3,5) Spi-
ritismus uãí, „Ïe ãlovûk je tvor pokro-
ku a je urãen k tomu,aby se od naroze-
ní aÏ do vûãnosti vyvíjel k boÏství.“Uãí
také, Ïe „kaÏd˘ duch bude soudit sám
sebe,nebude ho soudit nikdo jin˘... Soud
bude spravedliv˘, protoÏe jde o vlastní
soud... KaÏd˘ máte v sobû trÛn.“ Jist˘
uãitel spiritismu, kdyÏ se v nûm pro-
budilo „duchovní vûdomí“, prohlásil:
„V‰ichni moji bliÏní jsou nepadlí polo-
bozi.“ Jin˘ fiekl: „KaÏdá spravedlivá
a dokonalá bytost je Kristem.“

Tak na místo spravedlnosti a doko-
nalosti vûãného Boha, jemuÏ náleÏí úcta,
na místo dokonalé spravedlnosti BoÏího

zákona, pravého mûfiítka lidsk˘ch pro-
jevÛ, dosadil satan hfií‰nou, omylnou
pfiirozenost samého ãlovûka jako jedi-
n˘ pfiedmût uctívání, jediné kritérium
soudu,jediné mûfiítko povahy. Je to po-
krok, nikoli v‰ak vzhÛru, ale dolÛ.

V oblasti rozumové i duchovní platí
zákon,Ïe se mûníme podle toho,na co
se díváme. Mysl se postupnû pfiizpÛso-
buje pfiedmûtÛm,kter˘mi se zab˘vá;pfii-
podobÀuje se tomu, co se nauãila mi-
lovat a uctívat. âlovûk se nikdy nedo-
stane nad své mûfiítko ãistoty, pravdy
a dobroty. Je-li jeho nejvy‰‰ím ideá-
lem vlastní já, nedosáhne nikdy nûãe-
ho vzne‰enûj‰ího. Spí‰e bude klesat
hloubûji a hloubûji. Pouze BoÏí milost
má moc povznést ãlovûka. Pokud je
v‰ak ponechán sám sobû, vede jeho
cesta nevyhnutelnû dolÛ.

Smysln˘m a nestfiídm˘m lidem, kte-
fií se Ïenou za poÏitky, pfiedkládá satan
spiritismus v hrub‰í podobû neÏ lidem
vzdûlan˘m a na vy‰‰í úrovni, protoÏe
hrubí lidé v jeho hrub‰ích formách na-
chází to, co odpovídá jejich sklonÛm.
Satan sleduje kaÏd˘ projev lidské kfieh-
kosti a v‰ímá si, k jak˘m hfiíchÛm má
kdo sklon; dbá na to, aby pak ãlovûku
nescházely pfiíleÏitosti uspokojovat
sklony ke zlému. Svádí lidi, aby pfiehá-
nûli to,co je jinak samo o sobû správné
a dobré, a aby nestfiídmostí oslabovali
své tûlesné, du‰evní i duchovní síly. Sa-
tan zniãil a stále niãí tisíce lidí tím,Ïe je
svádí,aby uspokojovali své vá‰nû,a tím
se stávali stále hrub‰í. A aby dokonal
své dílo zkázy, prohla‰uje prostfiednic-
tvím duchÛ,Ïe „pravé poznání pozvedá
ãlovûka nad kaÏd˘ zákon,“ Ïe „v‰e, co
existuje, je správné,“ Ïe „BÛh nikoho
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neodsuzuje“ a Ïe „v‰echny hfiíchy jsou
ne‰kodné“.KdyÏ lidi svede, aby uvûfiili,
Ïe nejvy‰‰ím zákonem je Ïádost,Ïe svo-
boda je nevázanost a ãlovûk je odpo-
vûdn˘ pouze sobû a jen sám sobû bude
skládat úãty, nedivme se, Ïe se ‰ífií zka-
Ïenost a mravní úpadek.Tisíce lidí dych-
tivû pfiijímá uãení, které jim dovoluje
hovût tûlesn˘m Ïádostem.Uzdu sebeo-
vládání svûfiují sv˘m choutkám,duchov-
ní a du‰evní síly podfiizují animálním
sklonÛm a satan s uspokojením nachá-
zí ve sv˘ch léãkách tisíce tûch, kdo se
povaÏují za Kristovy následovníky.

LÏiv˘mi tvrzeními spiritismu se
ov‰em nikdo nemusí nechat oklamat.
BÛh dal lidem dostatek informací, aby
mohli podvod odhalit. Jak jsme si jiÏ
ukázali,uãení,které tvofií vlastní základ
spiritismu, naprosto odporuje jasn˘m
v˘rokÛm Písma. Bible fiíká, Ïe mrtví
nevûdí nic, Ïe jejich my‰lení vymizelo;
neúãastní se niãeho,co se dûje pod slun-
cem, nevûdí nic o radostech a staros-
tech lidí, ktefií jim byli na zemi nej-
draÏ‰í.

Navíc, BÛh v˘slovnû zakázal jak˘ko-
li styk s duchy zesnul˘ch.Vdobû staré-
ho Izraele nûktefií lidé tvrdili,podobnû
jako dnes spiritisté, Ïe se st˘kají s mrt-
v˘mi.Av‰ak „vû‰tecké duchy“, jak naz˘-
vali tyto náv‰tûvníky z jin˘ch svûtÛ,
prohla‰uje Bible za „démony“(Srov.Nu
25,1-3; Î 106,28; 1 K 10,20; Zj 16,14).
Komunikaci s takov˘mi duchy Hospo-
din oznaãil jako ohavnost a zakázal ji
pod trestem smrti (Lv 19,31;20,27).Dnes
se lidé usmívají i názvu ãarodûjnictví.
Názor,Ïe lidé mohou komunikovat s dé-
mony, pokládají za stfiedovûkou bajku.
Spiritismus, kter˘ má statisíce, ba mili-

óny pfiívrÏencÛ a pronikl i na vûdecká
pracovi‰tû,do církví,do zákonodárn˘ch
sborÛ i vládnoucích kruhÛ, není nic ji-
ného neÏ ãarodûjnictví ve star˘ch do-
bách odsouzené a zakázané,a dnes oÏi-
vené v nové podobû.

I kdybychom nemûli Ïádn˘ jin˘ dÛ-
kaz o podstatû spiritismu,mûlo by kfies-
Èanu staãit to, Ïe duchové nerozli‰ují
mezi spravedlností a hfiíchem,mezi nej-
u‰lechtilej‰ím a nejãist‰ím Kristov˘m
následovníkem a nejzkaÏenûj‰ím sata-
nov˘m sluhou. KdyÏ satan namlouvá
svûtu,Ïe i nejhor‰í lidé jsou v nebi a ma-
jí tam vysoká postavení,fiíká tím:„Nezá-
leÏí na tom, jak jste bezboÏní,zda vûfiíte
nebo nevûfiíte v Boha a v Bibli.Îijte,jak
se vám líbí, do nebe se stejnû dostane-
te.“Hlasatelé spiritismu ve skuteãnosti
fiíkají: „KaÏd˘,kdo se dopou‰tí zlého, lí-
bí se Hospodinu,takov˘m on pfieje.Ane-
bo: Kde je BÛh zastávající právo?“ (Mal
2,17) BoÏí slovo v‰ak varuje:„Bûda tûm,
kdo fiíkají zlu dobro a dobru zlo, kdo
vydávají tmu za svûtlo a svûtlo za tmu.“
(Iz 5,20)

Tito lÏiví duchové se vydávají také
za apo‰toly, kter˘m do úst vkládají v˘-
roky,jeÏ jsou v pfiímém protikladu k to-
mu, co apo‰tolové napsali pod vlivem
Ducha svatého, kdyÏ Ïili na zemi. Popí-
rají BoÏí pÛvod Bible, a tím bofií základ
kfiesÈanské nadûje a zhá‰ejí svûtlo,které
ukazuje cestu do nebe. Satan pfiesvûd-
ãuje lidi, aby uvûfiili, Ïe Bible je v˘mysl
nebo snad kniha, která se hodila pro
na‰e pfiedky,dnes ji v‰ak nemusíme brát
váÏnû a mÛÏeme ji odloÏit jako nûco
zastaralého. Jako náhradu za BoÏí slovo
pfiedkládá satan projevy duchÛ. To je
prostfiedek, kter˘ dokonale ovládá, jím
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pfiesvûdãí lidi o v‰em, co chce. Knihu,
která odsuzuje jej i jeho následovníky,
odsouvá stranou – právû tam,kde ji chce
mít – a Spasitele svûta pfiedstavuje jako
obyãejného ãlovûka.A jako fiím‰tí vojá-
ci, hlídající JeÏí‰Ûv hrob, ‰ífiili lÏivou
zprávu,kterou jim na‰eptali knûÏí a star-
‰í lidu, aby popfieli zprávy o vzkfií‰ení
JeÏí‰e Krista, tak se pfiívrÏenci spiritis-
tick˘ch projevÛ pokou‰í vzbudit zdání,
Ïe v Ïivotû na‰eho Spasitele není nic
mimofiádného. SnaÏí se zatlaãit Pána Je-
Ïí‰e do pozadí, aby mohli upoutat po-
zornost na své divy, a prohla‰ovat, Ïe
jejich zázraky zdaleka pfiekonávají ãiny
JeÏí‰e Krista.

MODERNÍ FORMY SPIRITISMU

Spiritismus nyní mûní své formy.Zakr˘-
vá nûkteré své pochybné rysy a halí se
do plá‰tíku kfiesÈanství. Jeho prohlá‰e-
ní vefiejnost zná jiÏ mnoho let z fieã-
nick˘ch projevÛ a z tiskovin,z nichÏ je
patrná jeho pravá podstata.Toto uãení
nelze popfiít ani zakr˘t.

Ani v jeho dne‰ní podobû nelze ten-
to podvod nadále tolerovat.Ve skuteã-
nosti je nebezpeãnûj‰í neÏ dfiíve,proto-
Ïe je záludnûj‰í.Dfiíve spiritismus odmí-
tal JeÏí‰e Krista a Bibli,nyní pfiedstírá,Ïe
je pfiijímá a uznává. Bibli v‰ak vykládá
tak, aby to vyhovovalo neobrácenému
srdci,znehodnocuje její Ïivotnû dÛleÏi-
té pravdy.Mluví o lásce jako o hlavní Bo-
Ïí vlastnosti, ale sniÏuje ji na pouhou
sentimentalitu, která témûfi nerozli‰uje
mezi dobrem a zlem.BoÏí spravedlnos-
ti,odsouzení hfiíchu a poÏadavkÛm Bo-
Ïího svatého zákona nevûnuje pozor-
nost. Uãí lidi, aby Desatero pfiikázání

povaÏovali za mrtvou literu. ZmocÀuje
se smyslÛ lidí pfiíjemn˘mi, klamn˘mi
pohádkami a svádí je,aby odmítali Bib-
li jako základ své víry. Tím vlastnû lidé
zapírají Krista jako kdysi. Satan zasle-
puje jejich oãi tak, Ïe si tohoto klamu
nejsou vûdomi.

Jen málokdo si plnû uvûdomuje klam-
nou moc spiritismu a nebezpeãí s ním
spojená. Mnozí se spiritismem zab˘va-
jí jen ze zvûdavosti;ve skuteãnosti v nûj
nevûfií. Zdûsili by se pfii pomy‰lení, Ïe
se mohou dostat pod nadvládu satan-
sk˘ch duchÛ.Mají v‰ak odvahu vkroãit
na zakázanou pÛdu,a nepfiítel proti nim
pouÏije svou moc navzdory jejich vÛli.
Pokud dovolí, aby jednou ovládl jejich
my‰lení,zmocní se jich.Pak uÏ se vlast-
ními silami ãarovného omámení nedo-
káÏou zbavit. Z tohoto zajetí je mÛÏe
vysvobodit jedinû BoÏí moc,kterou Pán
propÛjãí jako odpovûì na opravdovou
modlitbu.

Lidé, ktefií vûdomû trpí hfií‰né sklo-
ny ve své povaze nebo se dobrovolnû
poddávají hfiíchu, pfiivolávají satanovo
poku‰ení. Oddûlují se od Boha a pfii-
pravují se o ochranu jeho andûlÛ.KdyÏ
pak k nim pfiijde satan se sv˘mi podvo-
dy, jsou bezbranní a snadno se stanou
jeho kofiistí. Ti, kdo se poddávají jeho
moci, si sotva uvûdomují, kde jejich
cesta skonãí. AÏ se jich poku‰itel plnû
zmocní, pouÏije je jako své pomocní-
ky, aby do záhuby svedl i dal‰í.

Prorok Izaiá‰ napsal: „¤eknou vám:
‘Dotazujte se duchÛ zemfiel˘ch a jasno-
vidcÛ, ktefií sípají a mumlají.’ CoÏ se lid
nemá dotazovat svého Boha? Na Ïivé
se má ptát mrtv˘ch? K zákonu a svûdec-
tví! CoÏ oni nefiíkají takové slovo, Ïe
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mu z nûho nevzejde jitfiní záfie?“ (Iz 8,
19.20) Kdyby lidé uznali pravdu o pfii-
rozenosti ãlovûka a o stavu mrtv˘ch,
tak jasnû vyloÏenou v Bibli, rozpoznali
by v tvrzeních a projevech spiritismu
pÛsobení satana, jeho moc, znamení
a klamné zázraky. Místo aby se vzdali
nevázanosti, tak pfiíjemné neobráce-
nému srdci, a zfiekli se hfiíchÛ, jeÏ tak
milují, zavírají mnozí radûji oãi pfied
svûtlem a navzdory varování pokra-
ãují dál, zatímco je satan zaplétá do
sv˘ch sítí a oni se stávají jeho kofiistí.
„Nepfiijali a nemilovali pravdu, která
by je zachránila. Proto je BÛh vydává
do moci klamu, aby uvûfiili lÏi.“ (2 Te
2,10.11)

Ty,kdo se stavûjí proti uãení spiritis-
mu,napadají nejen lidé, ale i satan a je-
ho andûlé.Dali se totiÏ do boje proti du-
chovním vládám a mocnostem, proti
duchÛm zla. Satan se nevzdá ani kousku
území, pokud jej nezaÏenou nebe‰tí
poslové.BoÏí lid mu mÛÏe ãelit – podob-
nû jako Spasitel – slovy: „Je psáno.“ Sa-
tan umí i dnes – stejnû jako v JeÏí‰ovû
dobû – citovat Písmo a pfiekrucovat jeho
v˘roky,aby jimi podepfiel své klamy.Li-
dé,ktefií chtûjí obstát v této nebezpeãné
dobû, musí proto rozumût biblickému
poselství.

Mnoho lidí se setká s ìábelsk˘mi du-
chy, ktefií se jim zjeví v podobû jejich
zesnul˘ch pfiíbuzn˘ch nebo pfiátel a bu-
dou hlásat naprosté bludy.Tito náv‰tûv-
níci se budou dovolávat na‰ich citÛ
a konat zázraky, aby svá tvrzení doloÏi-
li.Musíme b˘t pfiipraveni odolat jim po-
mocí biblické pravdy, která fiíká, Ïe
mrtví nevûdí nic a Ïe tak se zjevují ìá-
bel‰tí duchové.

JAK ODOLAT SPIRITISMU

Pfied námi je hodina „zkou‰ky,která pfii-
jde na cel˘ svût a provûfií obyvatele ze-
mû“. Lidé, jejichÏ víra není pevnû zalo-
Ïená na BoÏím slovu,budou podvedeni
a pfiemoÏeni. Satan pÛsobí „v‰emoÏnou
nepravostí“,aby získal nadvládu nad lid-
mi,a jeho klamy se budou stále rozrÛs-
tat. Svého cíle v‰ak mÛÏe dosáhnout jen
tehdy, podlehnou-li lidé jeho svodÛm
dobrovolnû. Kdo chce poznat pravdu
a opravdovû ji hledá,kdo usiluje oãistit
svou du‰i poslu‰ností a v‰echny své síly
soustfiedí na to,aby byl pfiipraven na zá-
pas,ten najde v Bohu bezpeãnou ochra-
nu. Spasitel slíbil: „ProtoÏe jsi zachoval
mé slovo a vytrval,zachovám tû i já v ho-
dinû zkou‰ky.“ (Zj 3,10) Spí‰e vy‰le
v‰echny andûly z nebe, aby ochránili
jeho lid, neÏ by dovolil, aby tfieba jedi-
ného ãlovûka, kter˘ mu dÛvûfiuje, pfie-
mohl satan.

Prorok Izaiá‰ ukazuje na stra‰n˘ klam,
kter˘ zpÛsobí, Ïe bezboÏní lidé se bu-
dou cítit bezpeãni pfied BoÏí spravedl-
ností: „Uzavfieli jsme smlouvu se smrtí
a sjednali jsme úmluvu s podsvûtím.
Valí se biãující pfiíval? V‰ak se pfieÏene,
nás nezasáhne,vÏdyÈ jsme si sv˘m úto-
ãi‰tûm uãinili leÏ a skryli jsme se v kla-
mu.“ (Iz 28,15) K popisované skupinû
patfií také lidé, ktefií se ve své zatvrzelé
nekajícnosti utû‰ují my‰lenkou,Ïe BÛh
nebude hfií‰níky trestat a v‰echny lidi –
bez ohledu na to,jak jsou zkaÏeni – vez-
me do nebe, aby Ïili jako andûlé. Je‰tû
pevnûji se se smrtí a peklem svazují li-
dé,ktefií odmítají pravdy, jeÏ BÛh dal ja-
ko obranu pro spravedlivé v dobách
tísnû, a pfiijímají místo nich jako ochra-
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nu satanovu leÏ – klamné pfiedstavy
spiritismu.

Slepota lidí této generace nás pfiivádí
k úÏasu. Tisíce zavrhují BoÏí slovo jako
nevûrohodné a s dychtivou ochotou pfii-
jímají satanovy klamy. Skeptici a posmû-
vaãi odsuzují poboÏnÛstkáfiství lidí, kte-
fií zápasí o víru prorokÛ a apo‰tolÛ,a ze-
smû‰Àují v˘roky Písma o Kristu,o plánu
vykoupení i o odplatû,která postihne ty,
kdo odmítají pravdu. Tváfií se, Ïe mají
soucit s lidmi,ktefií jsou tak omezení,sla-
bí a povûrãiví, Ïe uznávají BoÏí poÏadav-
ky a fiídí se pfiíkazy BoÏího zákona. Pro-
jevují takovou sebejistotu, jako by oprav-
du uzavfieli smlouvu se smrtí a dohodu
s peklem,ba jako by postavili nepronik-
nutelnou hradbu mezi sebe a BoÏí trest.
Nic je nemÛÏe zastra‰it.Tak dokonale se
oddali poku‰iteli, tak tûsnû jsou s ním
spojeni, tak dÛkladnû jsou prostoupeni
jeho duchem, Ïe nemají sílu ani chuÈ
osvobodit se z jeho zajetí.

Satan se dlouho pfiipravoval na svÛj
poslední pokus oklamat svût.Základ pro
své pÛsobení poloÏil uji‰tûním, dan˘m
Evû v ráji: „Nikoli, nepropadnete smr-

ti.“ „V den, kdy z nûho pojíte, otevfiou
se vám oãi a budete jako BÛh znát dob-
ré i zlé.“(Gn 3,4.5) Postupnû pfiipravo-
val pÛdu pro svÛj vrcholn˘ podvod
tím, jak rozvíjel spiritismus.Dosud své-
ho cíle je‰tû plnû nedosáhl, jeho náma-
ha v‰ak bude korunována úspûchem.
Prorok napsal:„Hle ... tfii neãistí ducho-
vé,podobní ropuchám. Jsou to duchové
ìábel‰tí,ktefií ãiní zázraãná znamení.Vy-
‰li ke králÛm celého svûta, aby je shro-
máÏdili k boji v rozhodující den v‰e-
mohoucího Boha.“(Zj 16,13.14) Kromû
lidí, které bude chránit BoÏí moc pro-
stfiednictvím víry v BoÏí slovo, zachvátí
cel˘ svût satanÛv klam.Lidi,které ìábel
ukolébává v pocitu,Ïe jim nehrozí Ïád-
né nebezpeãí, probudí teprve pfiíchod
BoÏího hnûvu.

Pán BÛh fiekl:„Za mûfiicí ‰ÀÛru beru
právo, za olovnici spravedlnost. LÏivé
útoãi‰tû smete krupobití a skr˘‰i za-
plaví vody.Va‰e smlouva se smrtí bude
zru‰ena a va‰e úmluva s podsvûtím ne-
obstojí. Valí se biãující pfiíval! AÏ se
pfieÏene, budete po nûm jak zdupaná
zemû.“ (Iz 28,17.18)



Protestanté dnes pohlíÏejí na fiímsk˘ ka-
tolicismus mnohem pfiíznivûji neÏ v mi-
nulosti.V zemích, kde katolicismus není
u moci a kde obhájci papeÏství zaují-
mají smífiliv˘ postoj, aby získali vliv, lze
pozorovat rostoucí nezájem o rozdíly
v uãení mezi reformaãními církvemi
a katolicismem. Stále zfietelnûji se prosa-
zuje názor, Ïe se vlastnû v nejdÛleÏitûj-
‰ích bodech pfiíli‰ neli‰íme, jak se dfiíve
tvrdilo, a Ïe mal˘ ústupek ze strany pro-
testantÛ zlep‰í vztahy s ¤ímem. Kdysi
protestanté pfiikládali velkou cenu svo-
bodû svûdomí, která byla tak draze vy-
koupena.Uãili své dûti odporu k papeÏ-
sk˘m zlofiádÛm a zastávali názor, Ïe usi-
lovat o soulad s ¤ímem by znamenalo
zpronevûfiit se Bohu. Jak rozdílné jsou
v‰ak dne‰ní postoje protestantÛ.

Obhájci papeÏství prohla‰ují, Ïe je-
jich církev je pomlouvána,a protestan-
té na to pfiikyvují.Mnozí tvrdí, Ïe je ne-
spravedlivé posuzovat dne‰ní katolic-
kou církev podle nesmyslností a kru-
tostí, jimiÏ se vyznaãovala její vláda ve
staletích temna a nevûdomosti. Její kru-
tost omlouvají barbarstvím tehdej‰í do-
by,a tvrdí,Ïe vliv moderní civilizace je-
jí postoje zmûnil.

Zapomínají, Ïe papeÏství si po osm
staletí osobovalo nárok na neomylnost?
Od tohoto nároku neupustilo, naopak
– v 19. století ho potvrdilo je‰tû roz-
hodnûji neÏ dfiíve. KdyÏ ¤ím tvrdí, Ïe
„církev se nikdy nem˘lila, ani se podle
Písma svatého nikdy nezm˘lí“ ( John L.
von Mosheim, Institutes of Ecclesiasti-
cal History,kniha 3,11.stol.,ãást 2,kap.
2,pozn.17), jak se mÛÏe zfiíci principÛ,
jimiÏ se fiídila v minulosti?

PapeÏství se nikdy nevzdá nároku na
neomylnost; trvá na tom, Ïe pfii perze-
kuci lidí, ktefií nepfiijali jeho dogmata,
postupoval ¤ím správnû. Neopakoval
by stejné ãiny,kdyby se mu k tomu na-
skytla pfiíleÏitost? Kdyby padla omeze-
ní vytvofiená svûtskou mocí a ¤ím by
znovu získal dfiívûj‰í postavení, oÏil by
znovu také útlak a pronásledování.

KATOLICISMUS DNE·NÍ DOBY

Znám˘ dûjepisec napsal o postoji ka-
tolické hierarchie ke svobodû svûdomí
a o nebezpeãí, které hrozí Spojen˘m
státÛm v dÛsledku její politiky:

„Strach z fiímského katolicismu by
ve Spojen˘ch státech chtûli mnozí po-
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vaÏovat za fanatismus nebo dûtinskost.
V povaze a v postojích fiímského kato-
licismu nevidí nic, co by ohroÏovalo
na‰e svobodné zfiízení; nic zlovûstné-
ho nevidí ani v jeho rÛstu.Porovnejme
tedy nejprve nûkteré základní principy
na‰eho zfiízení se zásadami katolické
církve.

Ústava Spojen˘ch státÛ zaruãuje
svobodu svûdomí.Není nic cennûj‰ího
a dÛleÏitûj‰ího. PapeÏ Pius IX. ve své
encyklice z15. srpna 1854 v‰ak napsal:
‘Nesmyslné a fale‰né uãení ãi blouznû-
ní na obranu svobody svûdomí je neo-
byãejnû zhoubn˘ blud, je to mor, pfied
kter˘m je tfieba se mít na pozoru.’ T˘Ï
papeÏ vyná‰í ve své encyklice z 8. pro-
since 1864 klatbu ‘nad tûmi,kdo prosa-
zují svobodu svûdomí a náboÏenského
vyznání,’ jakoÏ i ‘nad tûmi, kdo jsou to-
ho názoru, Ïe církev by nemûla pouÏí-
vat násilí’.

Smífiliv˘ tón ¤íma ve Spojen˘ch stá-
tech neznamená, Ïe se ¤ím zmûnil. Je
tolerantní tam, kde nemá moc. Biskup
O’Connor prohlásil:‘NáboÏenskou svo-
bodu trpíme jen do doby,neÏ mÛÏeme
prosadit opak, aniÏ bychom ohrozili
katolick˘ svût.’...Arcibiskup ze St.Louis
kdysi fiekl: ‘Kacífiství a nevûra jsou zlo-
ãiny. V kfiesÈansk˘ch zemích, jako na-
pfiíklad v Itálii a ve ·panûlsku, kde je
v‰echno obyvatelstvo katolické a kde
katolické náboÏenství tvofií podstatnou
ãást zákonÛ zemû, jsou trestány jako
kaÏd˘ jin˘ zloãin.’...

KaÏd˘ kardinál, arcibiskup a biskup
v katolické církvi skládá pfiísahu vûrnosti
papeÏi,která obsahuje tato slova:‘Kacífie,
rozkolníky a odbojníky proti na‰emu pá-
nu (papeÏi) nebo proti jeho urãen˘m ná-

sledníkÛm budu ze v‰ech sv˘ch sil pro-
následovat a potírat’.“ ( Josiah Strong,
Our Country, kap. 5, odd. 2-4)

V katolické církvi jsou ov‰em také
opravdoví kfiesÈané. Tisíce pfiíslu‰níkÛ
této církve slouÏí Bohu podle svého nej-
lep‰ího vûdomí.Nemají pfiístup k BoÏí-
mu slovu, a proto nemohou znát prav-
du.Nepoznali rozdíl mezi Ïivou sluÏbou
srdce a pouh˘mi formami a obfiady.BÛh
sleduje s laskav˘m soucitem tyto lidi,
ktefií byli vychováni v nesprávné a ne-
uspokojující vífie, a zpÛsobí, Ïe temno-
tou, která je obklopuje, proniknou pa-
prsky svûtla. Odhalí jim pravdu, která
je v JeÏí‰i Kristu,a mnozí se pak pfiipo-
jí k jeho lidu.

Katolicismus jako náboÏensk˘ sys-
tém neodpovídá Kristovu evangeliu
dnes o nic více,neÏ v kterémkoli obdo-
bí sv˘ch dûjin.Protestantské církve Ïijí
ve velké temnotû, jinak by rozpoznaly
znamení ãasu. ¤ímská církev má dale-
kosáhlé plány a dobfie promy‰lené zpÛ-
soby jednání.VyuÏívá v‰echny prostfied-
ky k roz‰ífiení svého vlivu a ke zv˘‰ení
své moci.Pfiipravuje se na usilovn˘ a roz-
hodn˘ boj o znovunabytí vlády nad svû-
tem,na zavedení nového pronásledová-
ní i na zniãení v‰eho,co vytvofiil protes-
tantismus. Katolicismus v‰ude získává
pozice. V‰imnûme si, jak roste poãet
katolick˘ch kostelÛ a kaplí v protestant-
sk˘ch zemích, jak roste obliba katolic-
k˘ch vysok˘ch ‰kol a kolejí v Americe,
a to i mezi protestanty. Sledujme, jak
roste obfiadnictví v anglikánské církvi
a jak ãasto dochází k pfiestupÛm pro-
testantÛ do katolické církve. Tyto jevy
by mûly znepokojit v‰echny, kdo si vá-
Ïí ryzích zásad evangelia.
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Protestanté zaãali s papeÏstvím spo-
lupracovat a hájit ho. Uzavírají dohody
a ãiní ústupky, jeÏ jsou mnohdy pfie-
kvapující a tûÏko pochopitelné i pro
samotné katolíky.Lidé zavírají oãi pfied
pravou povahou fiímské církve a pfied
nebezpeãím spojen˘m s její nadvládou.
Je tfieba je proto varovat, aby tomuto
nebezpeãnému nepfiíteli obãanské a ná-
boÏenské svobody dokázali ãelit.

PODSTATA KATOLICISMU

Mnozí protestanté se domnívají, Ïe ka-
tolické náboÏenství není pfiitaÏlivé a Ïe
jeho bohosluÏba je fiadou nudn˘ch
a nesmysln˘ch obfiadÛ. V tom se v‰ak
m˘lí. Katolicismus je sice zaloÏen na
nesprávném uãení, není to v‰ak naivní
a ne‰ikovn˘ podvod. BohosluÏby kato-
lické církve jsou mimofiádnû pÛsobivé.
Nádhera a okázalost upoutávají smysly
a umlãují hlas rozumu a svûdomí. Je to
pfiitaÏlivá podívaná. Nádherné chrámy,
okázalá procesí, zlaté oltáfie, svatostán-
ky zdobené drahokamy, vzácné malby
a sochy upoutávají smysl pro krásu
a umûní. Fascinující je i hudba: zvuk
slavnostnû znûjících varhan, doplnûn˘
mnohohlas˘m zpûvem, rozléhající se
prostorn˘mi chrámy musí nutnû za-
pÛsobit na mysl a vzbudit posvátnou
úctu.

Vnûj‰í nádhera, okázalost a obfiady
se jen posmívají touhám hfiíchem na-
plnûného lidského srdce a dokládají
vnitfiní zkaÏenost. Kristovo náboÏen-
ství se nepotfiebuje prosazovat takov˘-
mi lákadly.Ve svûtle záfiícím z kfiíÏe se
jeví kfiesÈanství tak ãisté a krásné, Ïe
Ïádné vnûj‰í ozdoby nemohou zv˘‰it je-

ho hodnotu.BÛh oceÀuje jen krásu sva-
tosti, pokorného a tichého ducha.

Brilantnost stylu není dÛkazem ãis-
té, vzne‰ené mysli.Vyvinut˘ smysl pro
umûní a jemn˘ kultivovan˘ vkus na-
cházíme ãasto u lidí pfiízemních a smy-
sln˘ch. Takové lidi ãasto pouÏívá satan
k svádûní jin˘ch,aby zapomínali na po-
tfieby sv˘ch du‰í,na budoucnost a vûãn˘
Ïivot, aby se odvrátili od svého vûãné-
ho Pomocníka a Ïili v˘luãnû pro tento
svût.

Okázalé vnûj‰í náboÏenství je pfiitaÏ-
livé pro neobrácená srdce.Nádhera a ob-
fiadnost katolické bohosluÏby pÛsobí
okouzlujícím dojmem,a mnozí se proto
na fiímskou církev dívají jako na oprav-
dovou bránu do nebe. Její vliv v‰ak ne-
ohroÏuje pouze ty,kdo se postavili pev-
nû na základ pravdy a jejichÏ srdce
promûnil BoÏí Duch. Také dal‰í tisíce li-
dí, ktefií nemají Ïivou zku‰enost s Kris-
tem,budou svedeni zdánlivou zboÏnos-
tí, která nemá Ïádnou úãinnost. Právû
takové náboÏenství si ov‰em mnoho li-
dí pfieje.

Tvrzení církve, Ïe má právo odpou-
‰tût hfiíchy, vede katolíky k pocitu, Ïe
mohou svobodnû hfie‰it. Také zpovûì,
bez níÏ se neudûluje rozhfie‰ení, vede
k hfie‰ení.Ten,kdo kleká pfied hfií‰n˘m
ãlovûkem a ve zpovûdi mu vyznává my‰-
lenky a pohnutky svého srdce,poniÏuje
svou lidskou dÛstojnost a sniÏuje v‰ech-
ny u‰lechtilé pohnutky svého nitra.Kdo
odhaluje své hfiíchy knûzi – chybující-
mu, hfií‰nému ãlovûku, zkaÏenému ãas-
to alkoholismem a prostopá‰ností –,
sniÏuje úroveÀ svého charakteru a zne-
ãisÈuje se. Jeho pojetí sniÏuje Boha na
úroveÀ hfií‰ného ãlovûka,protoÏe v knû-
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zi vidí BoÏího zástupce. Zpovûì ãlovû-
ku je pramen, ze kterého vytéká mno-
ho zla,vede svût k neãistotû a koneãné
záhubû.âlovûku,kter˘ si libuje v hfiíchu,
je v‰ak pfiíjemnûj‰í zpovídat se ãlovûku
neÏ otevfiít srdce Bohu. âlovûk pfiiro-
zenû radûji hfiích vyznává neÏ opou‰tí.
Snaz‰í je t˘rat tûlo Ïínûn˘m odûvem,
kopfiivami a fietûzy neÏ se vzdát hfií‰n˘ch
choutek.Neobrácené srdce je ochotné
radûji nést tûÏké bfiemeno neÏ poslou-
chat Pána JeÏí‰e.

¤ímskokatolická církev se nápadnû
podobá Ïidovské spoleãnosti v dobû
JeÏí‰e Krista. Îidé sice navenek horli-
vû zachovávali pfiedpisy BoÏího zákona
– které navíc zatíÏili nároãn˘mi poÏa-
davky a tradicemi –,vskrytu v‰ak v‰ech-
ny jeho zásady po‰lapávali. To zpÛso-
bilo,Ïe zachovávat zákon bylo bolestné
a obtíÏné. Tak jako Îidé pfiedstírali, Ïe
ctí zákon, tak fiímská církev tvrdí, Ïe
ctí kfiíÏ. Oslavuje sice symbol Kristova
utrpení,v praxi v‰ak UkfiiÏovaného za-
pírá.

Symbol kfiíÏe dávají na své kostely,
na oltáfie a roucha. KfiíÏe jsou v‰ude.
Navenek ctí a vyvy‰ují kfiíÏ, Kristovo
uãení v‰ak pohfibili pod nános ne-
smysln˘ch tradic, fale‰n˘ch v˘kladÛ
a pfiísn˘ch pfiedpisÛ. Spasitelova slova
na adresu bigotních ÎidÛ:„Svazují tûÏ-
ká bfiemena a nakládají je lidem na ra-
mena, ale sami se jich nechtûjí dot-
knout ani prstem,“ (Mt 23,4) se je‰tû
lépe hodí na hodnostáfie fiímskokato-
lické církve. Lidi s citliv˘m svûdomím
udrÏují ve strachu pfied BoÏím hnû-
vem, zatímco mnozí církevní hodnos-
táfii Ïijí v pfiepychu a smysln˘ch rado-
vánkách.

NEP¤ÍTEL ZNEUÎÍVÁ K¤ESËANSTVÍ

Uctívání obrazÛ a relikvií, vz˘vání sva-
t˘ch a vyvy‰ování papeÏe – to jsou sa-
tanovy klamy slouÏící k odvedení po-
zornosti od Boha a jeho Syna.Aby lidi
zniãil, snaÏí se satan odvrátit jejich po-
zornost od Spasitele,kter˘ je mÛÏe jako
jedin˘ zachránit. Vede je, aby se zab˘-
vali ãímkoli, co jim nahradí Pána, kter˘
fiekl:„Pojìte ke mnû v‰ichni,kdo se na-
máháte a jste obtíÏeni bfiemeny,a já vám
dám odpoãinout.“ (Mt 11,28)

Satan se stále snaÏí nesprávnû pfied-
stavovat BoÏí charakter,podstatu hfiíchu
i to,oã vlastnû ve velkém sporu jde. Je-
ho pokroucené v˘vody sniÏují závaznost
BoÏího zákona a vedou lidi k tomu, Ïe
neberou hfiích váÏnû.Kromû toho v nich
vyvolávají fale‰né pfiedstavy o Bohu,
takÏe se na nûj dívají spí‰e se strachem
a nenávistí neÏ s láskou. Svou vlastní
krutost pfiipisuje satan Stvofiiteli. To se
odráÏí i v náboÏensk˘ch soustavách
a ve formách bohosluÏby. Satan tím za-
slepuje mysl lidí a získává je jako spo-
jence v boji proti Bohu. Zvrácen˘mi
pfiedstavami o BoÏích vlastnostech svá-
dûl pohanské národy k pfiesvûdãení,Ïe
pro získání BoÏí pfiíznû jsou nutné lid-
ské obûti. Proto v rÛzn˘ch formách
modláfiství páchali lidé ta nejvût‰í zvûr-
stva.

¤ímskokatolická církev spojuje rÛz-
né pohanské projevy s kfiesÈanstvím
a podobnû jako pohanství zkresluje Bo-
Ïí charakter a dopou‰tí se neménû kru-
t˘ch a hrozn˘ch ãinÛ. ¤ím v dobû své
vlády pouÏíval muãící nástroje,aby pfii-
nutil lidi pfiijmout své uãení.Pro ty,kdo
se nechtûli podvolit jeho poÏadavkÛm,
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nechal postavit hranice.Nechal vraÏdit
lidi v rozsahu, kter˘ odhalí aÏ poslední
soud. Církevní hodnostáfii pod vlivem
satana vym˘‰leli ty nejkrutûj‰í zpÛsoby
muãení, jeÏ v‰ak obûÈ nemûly usmrtit.
V mnoha pfiípadech vystupÀovali tyto
ìábelské metody aÏ k hranicím toho,
co ãlovûk mÛÏe vydrÏet, takÏe pfiíroda
sama pak uÏ vzdala hrozn˘ zápas a trpí-
cí pfiijal smrt jako vysvobození.

Takov˘ konec ãekal odpÛrce ¤íma.
Pro své poddané mûl ¤ím jako kázeÀ-
sk˘ prostfiedek dÛtky, hladovûní, poko-
fiující tûlesné tresty v‰eho druhu. Aby
získali pfiízeÀ nebes, pfiestupovali ka-
jícníci BoÏí zákony tím, Ïe nerespekto-
vali pfiírodní zákony. Bylo jim v‰tûpo-
váno,Ïe musí zpfietrhat svazky,kter˘mi
BÛh chtûl zpfiíjemnit ãlovûku pobyt na
zemi. Na hfibitovech leÏí milióny lidí,
ktefií strávili Ïivot marn˘m úsilím pfie-
konat své pfiirozené city, potlaãit kaÏ-
dou my‰lenku a projev soucitu k jin˘m
lidem jako nûco, co Boha uráÏí.

Chceme-li pochopit satanovu krutost,
s níÏ po staletí pÛsobil nejen mezi lidmi,
ktefií nikdy o Bohu nesly‰eli, ale i upro-
stfied kfiesÈanstva, staãí sledovat dûjiny
katolicismu. Prostfiednictvím obrovské
soustavy klamÛ dosahuje kníÏe zla své-
ho cíle – zneuctít Boha a zniãit ãlovû-
ka. KdyÏ si uvûdomíme, jak se satan
maskuje a jak prostfiednictvím církev-
ních hodnostáfiÛ uskuteãÀuje své zámû-
ry, mÛÏeme lépe pochopit, proã má ta-
kov˘ odpor vÛãi Bibli.âetbou této knihy
lidé objeví BoÏí milost a lásku. Poznají,
Ïe BÛh nám neukládá taková bfiemena
jako lidé. BÛh neÏádá nic neÏ pokorné
a kající srdce, skromného, poslu‰ného
ducha.

JeÏí‰ Kristus nedal sv˘m Ïivotem
pfiíklad muÏÛm ani Ïenám, aby se zaví-
rali do klá‰terÛ,a tak se pfiipravovali pro
nebe. Nikdy neuãil, Ïe v sobû máme
potlaãovat lásku a soucit. Spasitelovo
srdce pfiekypovalo láskou. âím více se
ãlovûk blíÏí k mravní dokonalosti, tím
je citlivûj‰í, tím více vnímá hfiích a tím
plnûji cítí s trpícím. JestliÏe papeÏ tvr-
dí, Ïe je zástupcem JeÏí‰e Krista, jak je
to s jeho charakterem? Podobá se Spa-
siteli? Poslal Kristus nûkoho do vûzení
nebo na muãení proto,Ïe ho neuctíval
jako Vládce nebes? Odsoudil k smrti ty,
kdo ho neuznávali? KdyÏ se obyvatelé
jedné samafiské vesnice k nûmu zacho-
vali neuctivû, apo‰tol Jan se rozzlobil
a Ïádal:„Pane,máme pfiivolat oheÀ s ne-
be, aby je zahubil, jako to uãinil Eliá‰?“
JeÏí‰ se soucitnû podíval na své uãed-
níky, pokáral jejich tvrdost a fiekl: „Syn
ãlovûka nepfii‰el lidi zahubit, ale za-
chránit.“(L 9,54.56) Jak˘ rozdíl mÛÏeme
sledovat mezi postoji JeÏí‰e Krista a to-
ho, kdo se vydává za jeho zástupce.

PAPEÎSTVÍ SE NEZMùNILO

Dnes fiímská církev ukazuje svûtu ãist˘
‰tít, protoÏe se omluvila za minulost
plnou krutostí. Oblékla si ‰at podobn˘
Kristu,v podstatû se v‰ak nezmûnila.Zá-
kladní principy papeÏství, které platily
v uplynul˘ch staletích, platí i dnes; do-
dnes platí pouãky vydané v nejtemnûj-
‰ích dobách. Nic si nenamlouvejme.
PapeÏství, jaké jsou dnes protestanté
ochotni uznávat, je totéÏ papeÏství,kte-
ré vládlo svûtu v dobû reformace, kdy
BoÏí muÏi neváhali nasadit vlastní Ïivot,
aby odhalili jeho nepravosti. Dnes je
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právû tak py‰né a opováÏlivé, jako kdyÏ
vládlo nad králi a kníÏaty a osobovalo
si práva,která náleÏí jen Bohu.Podstata
papeÏství není dnes o nic ménû krutá
a tyranská, neÏ tomu bylo v dobû, kdy
po‰lapávalo lidskou svobodu a vraÏdi-
lo pravé Kristovy následovníky (viz Do-
datek ã. 35).

PapeÏství je právû to, co proroctví
popisuje jako odpadnutí posledních
dnÛ (viz 2 Te 2,3.4). Souãástí jeho stra-
tegie je brát na sebe vÏdy takovou po-
dobu,která nejlépe poslouÏí jeho cílÛm.
Chameleónská promûnlivost kryje stále
stejn˘ hadí jed. Prohla‰uje: „Nejsme vá-
záni dodrÏovat slovo dané kacífiÛm, ani
osobám podezfiel˘m z kacífiství.“ (Len-
fant,díl 1, str.516) MÛÏeme tuto moc, je-
jíÏ tisícileté dûjiny jsou psány krví vûr-
n˘ch BoÏích následovníkÛ,nyní uznávat
za souãást Kristovy církve?

Protestanté tvrdí, a ne bezdÛvodnû,
Ïe katolicismus se dnes jiÏ tak neli‰í od
protestantismu jako dfiíve.¤ada vûcí se
jistû zmûnila, nezmûnila se v‰ak pod-
stata papeÏství.A jestliÏe se katolicismus
podobá dne‰nímu protestantismu,pak
je to proto, Ïe protestantismus se od
ãasÛ reformace podstatnû zmûnil k hor-
‰ímu.

Protestantské církve usilují o pfiízeÀ
svûta, a jsou proto zaslepeny fale‰nou
láskou k bliÏnímu. Domnívají se, Ïe
z kaÏdého zla vzejde dobro, a nakonec
zákonitû dojdou k pfiesvûdãení, Ïe
z kaÏdého dobra vzejde zlo. Místo aby
hájily „víru jednou provÏdy odevzda-
nou BoÏímu lidu“ ( Ju 3), málem by se
je‰tû chtûly omluvit ¤ímu za to, Ïe jej
posuzovaly nepfiíznivû a Ïe vÛbec byly
tak pfiehnanû horlivé.

Mnoho lidí, dokonce i mnozí z tûch,
kdo fiímskokatolickou církev posuzují
kriticky,nedoceÀuje nebezpeãí její moci
a vlivu (viz Dodatek ã. 36). Tvrdí napfií-
klad,Ïe ‰ífiení jejích dogmat,povûr a útla-
ku podporovala duchovní a mravní tem-
nota stfiedovûku a Ïe osvícenost na‰í do-
by, rostoucí poznání a vût‰í náboÏenská
a obãanská svoboda znemoÏÀují, aby se
obnovila náboÏenská nesná‰enlivost
a tyranie. Za smû‰né povaÏují i pouhé
pomy‰lení na to, Ïe by taková situace
mohla nastat v dne‰ní osvícené dobû. Je
pravda, Ïe dne‰ní generace má pfiístup
k mnoha informacím z oblasti duchovní,
morální i náboÏenské.Ze stránek BoÏího
slova záfií na svût nebeské svûtlo. Neza-
pomínejme v‰ak,Ïe ãím vût‰í je poznání,
tím vût‰í temnota halí ty, kdo toto po-
znání pfievracejí a odmítají.

Jen opravdové studium Písma spolu
s modlitbou mÛÏe protestantÛm uká-
zat pravou povahu papeÏství; pouze tak-
to se jim mÛÏe zo‰klivit, takÏe se mu
zaãnou vyh˘bat. Mnozí z nich si v‰ak
pfiipadají natolik moudfií, Ïe necítí po-
tfiebu pokornû hledat Boha,aby tak po-
znali pravdu. I kdyÏ se chlubí sv˘m
vzdûláním, neznají ani Písmo ani BoÏí
moc. Potfiebují nûco, ãím by uklidnili
své svûdomí, vyhledávají to, co je nej-
ménû duchovní a co ãlovûka nejménû
pokofiuje. Hledají zpÛsob jak na Boha
zapomenout, chtûjí v‰ak budit zdání,
Ïe na nûho myslí. PapeÏství se tomuto
poÏadavku dokázalo pfiizpÛsobit.Zamû-
fiilo se na dvû kategorie lidí, a tím vlast-
nû zahrnulo takfika cel˘ svût:Na ty,kdo
chtûjí b˘t spaseni sv˘mi zásluhami,a na
ty,kdo chtûjí b˘t spaseni i se sv˘mi hfií-
chy.V tom je tajemství jeho moci.
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Ukázalo se,Ïe doba duchovního tem-
na byla pro papeÏství v˘hodná. Stejnû
tak mu v‰ak k úspûchu dopomÛÏe
i dne‰ní velké intelektuální poznání.
Vminulosti, kdy lidé nemûli BoÏí slovo
a neznali pravdu,byli zaslepeni a mno-
zí z nich, aniÏ si to uvûdomovali, skon-
ãili v nastraÏené síti. V této generaci
mnoha lidem zaslepil oãi lesk lidsk˘ch
v˘myslÛ, nesprávnû naz˘van˘ch „vûda“.
Nerozeznají satanovu léãku a ochotnû
se do ní Ïenou, jako by mûli zavázané
oãi. BÛh si pfiál, aby lidé povaÏovali ro-
zum za dar Stvofiitele a aby ho vyuÏíva-
li pro vûc pravdy a spravedlnosti. Tam,
kde vládne p˘cha a ctiÏádost a lidé kla-
dou své názory nad BoÏí slovo, tam
mÛÏe rozum zpÛsobit více ‰kody neÏ ne-
vûdomost. Souãasná fale‰ná vûda,která
podkopává víru v Písmo,napomáhá prá-
vû tak úãinnû k pfiijetí papeÏství s jeho
líbiv˘mi formami, jako ve stfiedovûku
pfiispûlo k prohloubení jeho moci to,
Ïe lidé Ïili v nevûdomosti.

NÁSTROJ NÁBOÎENSKÉHO ÚTLAKU

Protestanté ve Spojen˘ch státech krá-
ãejí nyní ve stopách katolíkÛ, kdyÏ se
pro církevní instituce a zvyky snaÏí zís-
kat podporu státu. Tím ov‰em dávají
katolicismu prostor k tomu, aby v pro-
testantské Americe mohl získat moc,
kterou v Evropû ztratil. Je‰tû závaÏnûj-
‰í je skuteãnost, Ïe toto hnutí má za cíl
prosadit v‰eobecné zachovávání nedû-
le. To je nûco, co pochází z ¤íma, pro-
toÏe ¤ím povaÏuje nedûli za symbol
své autority. Protestantské církve tak
prostupuje duch papeÏství – duch pfii-
zpÛsobování se svûtsk˘m zvykÛm,

uctívání lidsk˘ch tradic místo BoÏích
pfiikázání –, kter˘ je vede k tomu, aby
vyvy‰ovaly nedûli, stejnû jako to kdysi
dûlala fiímská církev.

Chceme-li pochopit, jaké prostfied-
ky budou pouÏity v zápasu, kter˘ brzy
vypukne, staãí se seznámit s prostfied-
ky, které k dosaÏení stejného cíle pou-
Ïil v minulosti ¤ím. Chceme-li vûdût,
jak budou katolíci spolu s protestanty
jednat s lidmi, ktefií odmítají jejich ná-
zory, pov‰imnûme si, jak postupoval
¤ím proti zachovávání soboty a proti
jejím obhájcÛm.

Císafiské dekrety,v‰eobecné koncily
a církevní ustanovení podporované
svûtskou mocí byly stupnû, po nichÏ
vystoupil pohansk˘ svátek aÏ na ãest-
né místo v kfiesÈanském svûtû. Prvním
vefiejn˘m opatfiením vynucujícím za-
chovávání nedûle byl zákon vydan˘ ro-
ku 321po Kristu císafiem Konstantinem
(viz Dodatek ã.5).Zákon nafiizoval,aby
obyvatelé mûst odpoãívali v „ctihodn˘
den slunce“, dovoloval v‰ak venkova-
nÛm konat zemûdûlské práce. Aãkoli
to vlastnû byl pohansk˘ svátek,císafi jej
nafiídil poté, co formálnû pfiijal kfies-
Èanství.

ProtoÏe se ukázalo,Ïe císafisk˘ pfiíkaz
není dostateãnou náhradou za BoÏí au-
toritu, zasáhl biskup Eusebius, kter˘ se
ucházel o pfiízeÀ kníÏat a snaÏil se zali-
chotit Konstantinovi.Vystoupil s názo-
rem,Ïe Kristus pfieloÏil den odpoãinku
ze soboty na nedûli. Jako dÛkaz pro no-
vé uãení v‰ak neuvedl ani jedin˘ text
Písma a navíc bezdûãnû potvrdil nesmy-
slnost této doktríny,kdyÏ prozradil,kdo
je ve skuteãnosti pÛvodcem zmûny. Pro-
hlásil: „V‰echno, co se mûlo konat v so-
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botu, pfienesli jsme na den Pánû.“ (Ro-
bert Cox, Sabbath Laws and Sabbath
Duties,str.538) Jakkoli nesmyslné byly
argumenty pro zavedení nedûle,poslou-
Ïily pfiesto k tomu, Ïe se lidé odváÏili
znevaÏovat sobotu.Tak nakonec v‰ich-
ni, kdo usilovali o pfiízeÀ svûta, tento
populární lidov˘ svátek pfiijali.

S tím, jak papeÏství zapou‰tûlo stále
pevnûj‰í kofieny, se také ãím dál více
prosazovalo zachovávání nedûle.Po ur-
ãitou dobu mohli je‰tû lidé pracovat
na polích a nechodit v nedûli do koste-
la. Za sedm˘ den i nadále pokládali so-
botu. Pomalu a jistû se v‰ak prosazova-
la zmûna.V‰ichni,kdo zastávali církevní
úfiady, nesmûli napfiíklad v nedûli pro-
jednávat soukromé soudní spory.O nû-
co pozdûji církev nafiídila,Ïe nikdo – pfií-
slu‰ník Ïádného stavu – nesmí v nedûli
konat v‰ední práci. Pfiíslu‰níci svobod-
ného stavu mûli b˘t pfiitom trestáni pe-
nûÏit˘mi pokutami, zatímco poddaní
ranami holí. Pozdûji bylo nafiízeno, Ïe
bohatí budou trestáni propadnutím po-
loviny majetku a pokud se nepodfiídí,
stanou se z nich otroci. Pfiíslu‰níci niÏ-
‰ích tfiíd mûli b˘t navÏdy porobeni.

Jako dal‰í zbraÀ poslouÏily povûsti
o zázracích. Vyprávûlo se napfiíklad
o jednom rolníkovi,kter˘ chtûl v nedû-
li zorat své pole, ale kdyÏ si chtûl oãis-
til pluh kusem Ïeleza, zÛstalo mu Ïele-
zo vûzet v ruce a po dva roky je musel
„za velk˘ch bolestí a k v‰eobecné han-
bû“ stále nosit (Francis West, Historical
and Practical Discourse on the Lord’s
Day, str.174).

Pozdûji vydal papeÏ nafiízení, podle
nûhoÏ mûl kaÏd˘ knûz ve své farnosti
nabádat pfiestupníky zákona k zacho-

vávání nedûle. Mûli chodit v nedûli do
kostela a modlit se, jinak pr˘ na sebe
i ostatní pfiivolají nûjakou pohromu.
Jeden z církevních koncilÛ pouÏil dÛ-
kaz, pouÏívan˘ pak ãasto i protestanty,
Ïe nedûle je pravou sobotou, protoÏe
kohosi, kdo v tento den pracoval, zasá-
hl blesk. Preláti tvrdili: „Je zfiejmé, Ïe
nesvûcení tohoto dne vzbuzuje velkou
BoÏí nelibost.“ Potom byla vydána v˘-
zva, aby knûÏí a kazatelé, králové a kní-
Ïata a v‰ichni vûrní poddaní „vynaloÏi-
li co nejvût‰í úsilí, aby se tomuto dni
dostalo plné cti a aby byl k chvále kfies-
Èanstva v budoucnu svûcen náboÏnûji“
(Thomas Morer,Discourse in Six Dialo-
gues on the Name,Notion and Observa-
tion of the Lord’s Day, str. 271).

KdyÏ se ukázalo, Ïe rozhodnutí cír-
kevních koncilÛ jsou nedostateãná,vy-
zvala církev svûtské úfiady,aby vydaly na-
fiízení,které by vyvolalo v lidech strach
a pfiinutilo je,aby v nedûli nepracovali.
Na synodu, kter˘ se konal v ¤ímû, pak
v‰echna dfiívûj‰í rozhodnutí dÛraznû
a slavnostnû potvrdila.Vtûlila je do cír-
kevního zákona a svûtské úfiady vynu-
covaly jejich plnûní v celém kfiesÈan-
ském svûtû (viz Heylyn, History of the
Sabbath, 2. díl, kap. 5, odd. 7).

DAL·Í ZPÒSOBY
VYNUCOVÁNÍ NEDùLE

Nedostatek biblick˘ch dÛkazÛ pro svû-
cení nedûle v‰ak vyvolával nemalé roz-
paky.Vûfiící pochybovali, zda jejich uãi-
telé mají právo dát stranou jasn˘ BoÏí
v˘rok: „Sobota je den odpoãinutí Hos-
podina,tvého Boha“(Ex 20,10),a prosa-
zovat uctívání dne slunce. Nedostatek
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biblické podpory bylo tfieba nahradit
nûãím jin˘m. Jeden horliv˘ zastánce ne-
dûle nav‰tívil koncem dvanáctého sto-
letí církevní obce v Anglii, kde se v‰ak
setkal s odporem ze strany vûrn˘ch
svûdkÛ pravdy. Po marném úsilí odjel
na ãas ze zemû,aby hledal zpÛsoby jak
své uãení prosadit. Poté, co si opatfiil
potfiebné materiály, se vrátil a bûhem
dal‰ího pÛsobení dosáhl mnohem vût-
‰ího úspûchu.Pfiinesl s sebou svitek se
spisem,pocházejícím údajnû pfiímo od
Boha, obsahující potfiebn˘ pfiíkaz o za-
chovávání nedûle a také pohrÛÏky,kte-
ré mûly zastra‰it neposlu‰né. O této
vzácné listinû, která byla podl˘m pod-
vrhem,se tvrdilo,Ïe spadla z nebe a by-
la nalezena v Jeruzalémû,na oltáfii kos-
tela svatého Simeona na Golgotû. Ve
skuteãnosti tento podvrh vznikl v pa-
peÏském paláci. Podvrhy a podvody,
které slouÏily k posílení moci a autori-
ty církve, pokládala knûÏská moc ve
v‰ech dobách za legitimní.

Svitek zakazoval ve‰kerou práci od
tfií hodin v sobotu odpoledne do v˘cho-
du slunce v pondûlí. Pfiitom se tvrdilo,
Ïe jeho pravost potvrdila fiada zázrakÛ.
Lidé, ktefií pracovali bûhem vymezené
doby,byli údajnû postiÏení mrtvicí.Mly-
náfi, kter˘ chtûl mlít obilí, vidûl, Ïe mís-
to mouky vytéká proud krve a ml˘nské
kolo se zastavilo, pfiestoÏe voda tekla
siln˘m proudem. Îena, která dala do
pece tûsto, je po ãase vyndala syrové,
pfiestoÏe pec byla roztopená. Jiná Ïena
si pfiipravila tûsto k peãení, ale v sobo-
tu ve tfii hodiny se rozhodla,Ïe je nechá
stát aÏ do pondûlí. Následujícího dne
v‰ak zjistila, Ïe se BoÏí mocí pfietvofiilo
v upeãené bochníky chleba. Jeden muÏ,

kter˘ si upekl chleba v sobotu po tfietí
hodinû, pfií‰tího rána – kdyÏ chléb roz-
krojil – zjistil,Ïe z nûho vytéká krev.Ta-
kov˘mi v˘mysly a povûrami se obhájci
nedûle pokou‰eli odÛvodnit její sva-
tost (viz Roger de Hoveden,Annals, díl
II, str. 528-530).

Ve Skotsku a v Anglii získala církev
vût‰í respekt pro nedûli tím,Ïe k ní pfii-
dala ãást starobylé soboty.Doba,kdy se
mûla svûtit, se v‰ak li‰ila. Skotsk˘ král
vydal pfiíkaz,Ïe „za svatou se má poklá-
dat sobota od dvanácti hodin v poled-
ne“a Ïe nikdo se od této hodiny aÏ do
pondûlního rána nesmí zab˘vat svûtsk˘-
mi záleÏitostmi (Morer, str. 290.291).

PfiestoÏe se pfiedstavitelé církve usi-
lovnû snaÏili prosadit svûcení nedûle,
sami vefiejnû uznávali, Ïe sobota byla
dána BoÏí autoritou, zatímco nedûle je
lidské ustanovení, které má sobotu na-
hradit. Tak v ‰estnáctém století papeÏ-
ská rada prohlásila: „NechÈ v‰ichni
kfiesÈané mají na mysli,Ïe sedm˘ den je
posvûcen Bohem a je uznáván a zacho-
váván nejen Îidy, n˘brÏ i v‰emi ostat-
ními, ktefií uctívají Boha, aãkoli jsme
my,kfiesÈané,zmûnili jejich sabat na Den
Pánû.“ (Morer, str. 281.282) Lidé, ktefií
zmûnili BoÏí zákon,dobfie vûdûli,co dû-
lají. OpováÏlivû se vyv˘‰ili nad Boha.

Názornou ukázkou postoje ¤íma vÛ-
ãi tûm, kdo s ním nesouhlasili, je dlou-
hotrvající krvavé pronásledování val-
densk˘ch, z nichÏ nûktefií zachovávali
sobotu.Podobnû v‰ak pro svou vûrnost
ãtvrtému pfiikázání trpûli i mnozí dal‰í.
V tomto smûru jsou v˘znamné zvlá‰tû
dûjiny církve v Etiopii. V temném stfie-
dovûku totiÏ svût zapomnûl na kfiesÈa-
ny ve stfiední Africe, ktefií tak po celá
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staletí mohli svobodnû vyznávat svou
víru. KdyÏ se pak ¤ím o nich dovûdûl,
vyvinul na etiopského císafie nátlak,aby
uznal papeÏe jako Kristova zástupce.Po-
té následovaly dal‰í ústupky. Nakonec
císafi vydal nafiízení,zakazující zachová-
vání soboty pod pohrÛÏkou nejpfiísnûj-
‰ích trestÛ (viz Michael Geddes,Church
History of Ethiopia, str. 311.312). Pa-
peÏská tyranie se v‰ak záhy stala tak tí-
Ïiv˘m bfiemen, Ïe se Etiopané rozhodli
setfiást je se sv˘ch ramen.Po urputn˘ch
bojích byli katolíci vyhnáni ze sv˘ch po-
zic a byla obnovena stará víra.Etiopská
církev znovu získala svobodu.UÏ nikdy
pak nezapomnûla na podvody, fanatis-
mus a despotickou vládu ¤íma.Byla rá-
da,Ïe Ïije v odlehlé zemi a Ïe o ní ostat-
ní kfiesÈané nevûdí.

Církevní obce v Africe zachovávaly
sobotu tak, jak ji zachovávala katolická
církev pfied úpln˘m odpadnutím. Jejich
ãlenové zachovávali sedm˘ den podle
BoÏího pfiíkazu, ale podle církevního
zvyku se zdrÏovali práce také v nedûli.
KdyÏ ¤ím dosáhl vrcholu své moci, za-
vrhl sobotu,aby vyv˘‰il svÛj vlastní den
odpoãinku, ale církevní obce v Africe,
skryté témûfi po celé tisíciletí, se toho-
to odpadlictví nezúãastnily. KdyÏ se
dostaly pod nadvládu ¤íma, byly sice
nuceny upustit od zachovávání pravé
soboty a ctít nepravou,jakmile v‰ak zno-
vu dosáhly nezávislosti, vrátily se k po-
slu‰nosti ãtvrtého pfiikázání (viz Doda-
tek ã. 37).

Dûjinné záznamy dokládají nepfiátel-
sk˘ postoj ¤íma namífien˘ proti pravé
sobotû a jejím obhájcÛm. Ukazují také
prostfiedky, jimiÏ se ¤ím snaÏil prosadit
uctívání nedûle, kterou sám zavedl.

BoÏí slovo uãí,Ïe stejná situace se bude
opakovat, aÏ se katolíci a protestanté
spojí, aby prosadili nedûli.

NAPL≈UJÍCÍ SE PROROCTVÍ

Proroctví ve Zjevení 13. kapitole fiíká,
Ïe moc znázornûná ‰elmou se dvûma
beránãími rohy pfiinutí „zemi a její oby-
vatele“,aby se klanûli papeÏství – které
v proroctví pfiedstavuje ‰elma podob-
ná levhartu. ·elma se dvûma rohy také
navede „obyvatele zemû, aby postavili
sochu té ‰elmû“.Navíc pfiinutí v‰echny,
„malé i velké, bohaté i chudé, svobod-
né i otroky,“ aby pfiijali znamení ‰elmy
(Zj 13,11-16). Jak jsme si jiÏ uvedli,moc
pfiedstavená v proroctví ‰elmou s be-
ránãími rohy jsou Spojené státy. Pro-
roctví se vyplní, aÏ budou Spojené stá-
ty vynucovat zachovávání nedûle, kte-
rou ¤ím pokládá za zvlá‰tní potvrzení
své svrchovanosti. Spojené státy nebu-
dou pfiisluhovat papeÏské moci samy.
Vliv ¤íma v zemích,které kdysi uznáva-
ly jeho nadvládu,je‰tû zdaleka nepomi-
nul.Proroctví pfiedpovídá obnovu jeho
moci:„Vidûl jsem,Ïe jedna z jejích hlav
vypadala jako smrtelnû ranûná, ale ta
rána se zahojila. A celá zemû v obdivu
‰la za tou ‰elmou.“ (Zj 13,3) Zasazení
smrtelné rány ukazuje na úpadek pa-
peÏství v roce 1798.Po této události, jak
fiíká prorok, „se ta rána zahojila.A celá
zemû v obdivu ‰la za tou ‰elmou.“Apo‰-
tol Pavel v˘slovnû uvádí, Ïe „ãlovûk
nepravosti“ bude pÛsobit aÏ do doby
druhého Kristova pfiíchodu (2 Te 2,3-
8).AÏ do konce ãasu bude pokraãovat
ve svém díle klamu. Jan o této moci
fiíká: „Budou pfied ní klekat v‰ichni
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obyvatelé zemû, jejichÏ jména nejsou
od stvofiení svûta zapsána v knize Ïivo-
ta.“(Zj 13,8) Jak ve Starém,tak v Novém
svûtû bude papeÏství poctûno tím, Ïe
lidé budou uctívat nedûli, a tedy uzná-
vat ustanovení vycházející plnû z auto-
rity církve.

Od poloviny devatenáctého století
pfiedkládají ameriãtí vûfiící, ktefií studu-
jí proroctví, toto svûdectví svûtu. Sou-
ãasné události svûdãí o blíÏícím se na-
plnûní pfiedpovûdi. KdyÏ protestanté
mluví o tom, Ïe si BÛh pfieje, abychom
svûtili nedûli, aniÏ by pro to mûli jak˘-
koli dÛkaz z Písma, poãínají si podob-
nû jako kdysi pfiedstavitelé katolické cír-
kve, ktefií vym˘‰leli zázraky, aby jimi
nahradili BoÏí pfiikázání.Budou se opa-
kovat pohrÛÏky,Ïe BÛh potrestá ty,kdo
pfiestupují nedûli. Do urãité míry se to
uÏ dûje. Hnutí, které chce prosadit za-
chovávání nedûle, získává podporu.

Udivující je vychytralost a obratnost
fiímské církve,která umí odhadnout,co
bude následovat. Klidnû vyãkává, aÏ pfii-
jde její hodina. Sleduje, jak protestant-
ské církve uznávají její autoritu tím, Ïe
pfiijímají fale‰n˘ den odpoãinku a chy-
stají se vynutit jeho dodrÏování stejn˘mi
prostfiedky,jaké kdysi pouÏívala fiímská
církev. Lidé, ktefií odmítají evangelium,
budou hledat pomoc u mocnosti,která
se povaÏuje za neomylnou, aby prosa-
dili nafiízení, které vydala. Jak ochotnû
pfiijde tato moc protestantÛm v této vû-
ci na pomoc,není tûÏké uhádnout.Kdo
jin˘ neÏ pfiedstavitelé katolické církve
se dokáÏe tak snadno vypofiádat s tû-
mi, kdo odmítají poslouchat církev?

¤ímskokatolická církev se v‰emi sv˘-
mi poboãkami po celém svûtû tvofií

obrovskou organizaci pod vládou pa-
peÏské stolice. SlouÏí jejím zájmÛm.Mi-
lióny jejích ãlenÛ ve v‰ech zemích svû-
ta jsou vedeny, aby se cítili zavázáni
vûrností papeÏi.AÈ jsou jakékoli národ-
nosti, aÈ Ïijí v kterékoli formû státního
zfiízení, autorita církve má b˘t pro nû
tou nejvy‰‰í. A pfiestoÏe pfiísahali vûr-
nost státu, slib vûrnosti církvi je nadfia-
zen˘ nad tuto pfiísahu a zpro‰Èuje je
v‰ech závazkÛ, které odporují zájmÛm
¤íma.

Dûjiny svûdãí o obratn˘ch a vytrva-
l˘ch snahách fiímské církve vmû‰ovat
se do záleÏitostí národÛ. Kdykoli se jí
to podafiilo, sledovala vlastní cíle bez
ohledu na prospûch vlád ãi národÛ.Vro-
ce 1204 si papeÏ Inocenc III.vynutil na
aragonském králi Petru II. tuto zvlá‰tní
pfiísahu: „Já Petr, král aragonsk˘, vyzná-
vám a slibuji, Ïe budu svému pánu, pa-
peÏi Inocencovi, jeho katolick˘m ná-
sledníkÛm a fiímské církvi vÏdy vûrn˘
a poslu‰n˘, Ïe své království zachovám
vûrnû v poslu‰nosti, Ïe budu bránit ka-
tolickou víru a potírat kacífiskou zvrh-
lost.“ ( John Dowling, The History of
Romanism,5.díl,kap.6,odd.55) To od-
povídá tvrzení o moci fiímského vele-
knûze, kterému „podle zákona pfiíslu‰í
sesazovat císafie“a kter˘ „mÛÏe podda-
né zpro‰Èovat vûrnosti jejich vládcÛm“
(Mosheim, 3. díl,11. století, odd. 2, kap.
2, pozn.17).

NezapomeÀme ani na to, jak se ¤ím
py‰ní tím, Ïe se nemûní. Zásady ¤eho-
fie VII. a Inocence III. zÛstávají stále zá-
sadami katolické církve. Kdyby dnes
mûla církev moc,prosadila by je stejnû
ráznû jako v minul˘ch staletích.Protes-
tanté si neuvûdomují, co dûlají, kdyÏ
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chtûjí pfiijmout pomoc ¤íma pfii prosa-
zování nedûlního odpoãinku. Zatímco
se snaÏí uskuteãnit svÛj zámûr, usiluje
¤ím o obnovení své moci, aby znovu
získal ztracenou svrchovanost. AÏ jed-
nou Spojené státy pfiijmou zásadu, Ïe
církev smí pouÏívat nebo ovládat stát-
ní moc, Ïe náboÏenské svátky mohou
b˘t vynucovány státními zákony, zkrát-
ka Ïe církev a stát mají vládnout nad
svûdomím, tehdy bude zaji‰tûno vítûz-
ství ¤íma v této zemi.

BoÏí slovo upozorÀuje na blíÏící se
nebezpeãí.Pokud protestanté toto upo-
zornûní nepfiijmou, poznají, jaké jsou

skuteãné zámûry ¤íma. Pak uÏ ale bu-
de pozdû vymanit se z léãky. Moc pa-
peÏství ti‰e roste. Jeho uãení má vliv
na zákonodárné sbory, na církve i na
my‰lení lidí. Staví krásné a mohutné
budovy, v jejichÏ tajn˘ch místnostech
se bude znovu osnovat staré pronásle-
dování. Skrytû a nenápadnû sbírá ¤ím
své síly, aby v pfiíhodn˘ okamÏik mohl
uskuteãnit své zámûry. SnaÏí se získat
v˘hodné v˘chozí postavení, a vlastnû
ho uÏ dosáhl. Brzy uvidíme i pocítíme,
kam ¤ím mífií. Kdo bude vûfiit BoÏímu
slovu a bude se jím fiídit, pfiivolá na se-
be pohanu a pronásledování.



Od chvíle,kdy v nebi zaãal velk˘ spor,se
satan snaÏí odstranit BoÏí zákon. Aby
dosáhl tohoto cíle, vzboufiil se proti
Stvofiiteli,a poté,co byl vyhnán z nebe,
pokraãuje ve svém boji na zemi.Od za-
ãátku sleduje stále stejn˘ zámûr: Okla-
mat lidi a svést je k pfiestupování BoÏího
zákona.Ve skuteãnosti není podstatné,
jak˘m zpÛsobem tohoto cíle dosáhne –
zda se mu podafií svést lidi k odmítnu-
tí celého zákona, anebo zda zavrhnou
jen jedno pfiikázání. Kdo totiÏ pfiestu-
puje „jedno pfiikázání“,zavrhuje cel˘ zá-
kon; sv˘m vlivem a pfiíkladem se posta-
vil na stranu hfiíchu, „provinil se proti
v‰em“ ( Jk 2,10).

Ve snaze znehodnotit BoÏí pfiikázání
pfievrací satan uãení Bible.Tisíce lidí tak
vûfií bludÛm, jakkoli tvrdí, Ïe vûfií Písmu.
Poslední velk˘ zápas mezi pravdou a blu-
dem je jen posledním bojem dlouhotr-
vajícího sporu o BoÏí zákon. Právû nyní
vstupujeme do tohoto zápasu, do boje
mezi lidsk˘mi nafiízeními a Hospodino-
v˘mi pfiíkazy, mezi náboÏenstvím Bible
a náboÏenstvím bájí a tradic.

Síly, které se spojí v boji proti pravdû
a spravedlnosti, jiÏ nyní aktivnû pÛsobí.
BoÏí slovo,které jsme dostali za cenu vel-

kého utrpení a krveprolití, lidé neberou
váÏnû.V‰ichni mohou dnes Bibli snadno
získat, ale jen málokdo ji pfiijímá jako
prÛvodce Ïivotem. Nevûra nab˘vá po-
váÏliv˘ch rozmûrÛ, a to nejen ve svûtû,
ale i v církvích. Mnozí kfiesÈané popírají
uãení, které je vlastním základem kfies-
Èanství – a to zvlá‰tû skuteãnosti t˘kající
se stvofiení, jak o nûm hovofií pisatelé ve-
dení BoÏím Duchem,a dále pád ãlovûka
do hfiíchu,smífiení a vûãnou platnost Bo-
Ïího zákona. Tisíce lidí, ktefií si zakládají
na sv˘ch vûdomostech a nezávislosti,po-
kládají bezv˘hradnou dÛvûru v Bibli za
projev slabosti. Kritiku Bible a zlehãová-
ní jejích nejdÛleÏitûj‰ích pravd povaÏují
za dÛkaz uãenosti a svého nadání. Mno-
zí kazatelé, profesofii a uãitelé v‰tûpují
sv˘m posluchaãÛm a studentÛm,Ïe BoÏí
zákon byl zmûnûn nebo zru‰en, a lidé,
ktefií povaÏují jeho poÏadavky za stále
platné a doslovnû závazné,si zaslouÏí jen
posmûch a pohrdání.

DÒSLEDKY ODMÍTÁNÍ
BOÎÍHO ZÁKONA

Odmítáním pravdy odmítají lidé jejího
PÛvodce.Po‰lapáváním BoÏího zákona
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NADCHÁZEJÍCÍ BOJ
Odmítáním závaznosti BoÏího zákona, a zvlá‰tû ãtvrtého pfiikázání, dovolu-

jí lidé satanovi pfiipravit si pÛdu pro závûreãn˘ zápas mezi dobrem a zlem.



popírají autoritu Zákonodárce. Vytvo-
fiit si modlu z fale‰ného uãení a z fale‰-
n˘ch názorÛ je stejnû snadné jako vy-
fiezat modlu ze dfieva nebo ji vytesat
z kamene. Satan pfiedstavuje lidem Bo-
Ïí vlastnosti v nesprávném svûtle,a tím
v nich vytváfií nesprávnou pfiedstavu
o charakteru Stvofiitele. Mnozí lidé po-
v˘‰ili na trÛn místo Boha jak˘si filozo-
fick˘ idol,ale Ïivého Boha,kter˘ se zje-
vil ve svém Slovu,v JeÏí‰i Kristu,uctívá
jen málokdo. Tisíce zboÏ‰Èují pfiírodu,
Boha pfiírody v‰ak popírají. Modláfiství
v rÛzné podobû je v dne‰ním kfiesÈan-
stvu stejnû roz‰ífiené jako ve starém Izra-
eli za dnÛ proroka Eliá‰e. BÛh mnoha
domnûl˘ch uãencÛ, filozofÛ, básníkÛ,
politikÛ ãi novináfiÛ – bÛh moderních
kruhÛ, mnoha vysok˘ch ‰kol a univer-
zit, dokonce i nûkter˘ch teologick˘ch
uãili‰È – není o mnoho lep‰í, neÏ byl
Baal, fénick˘ bÛh slunce.

Îádn˘ jin˘ blud pfiijat˘ kfiesÈany ne-
popírá opováÏlivûji BoÏí autoritu, ne-
popírá tak jednoznaãnû rozum a není
ve sv˘ch dÛsledcích zhoubnûj‰í neÏ mo-
derní, rychle se ‰ífiící uãení, Ïe BoÏí zá-
kon uÏ není pro lidi závazn˘.KaÏd˘ ná-
rod má své zákony, které vyÏadují re-
spekt a poslu‰nost, bez nich nemÛÏe
existovat Ïádné státní zfiízení. Je moÏné,
aby Stvofiitel nebe a zemû nemûl zákon,
kter˘m by se mûly fiídit stvofiené by-
tosti? Pfiedstavme si,Ïe by v˘znaãní ka-
zatelé vefiejnû tvrdili, Ïe zákony jejich
zemû,které chrání práva obãanÛ,nejsou
závazné, omezují svobodu lidí, a proto
je není tfieba respektovat. Jak dlouho
by byli takoví kazatelé trpûni na kaza-
telnách? Je v‰ak vût‰ím pfieãinem ne-
respektovat zákony státu a zemû neÏ

po‰lapávat BoÏí pfiikázání,která jsou zá-
kladem kaÏdého lidského zfiízení?

Spí‰e by se dalo pochopit,kdyby stá-
ty zru‰ily své zákony a dovolily lidem,
aby dûlali,co se jim zlíbí,neÏ aby Vládce
vesmíru zru‰il svÛj zákon a ponechal
svût bez mûfiítka, jímÏ mÛÏe odsuzovat
viníky a ospravedlÀovat poslu‰né. MÛ-
Ïeme vÛbec tu‰it, jaké dÛsledky by mû-
lo zru‰ení BoÏího zákona? Jednou se uÏ
o to lidé pokusili.KdyÏ se ve Francii do-
stal k moci ateismus,odehrávaly se tam
stra‰né v˘jevy.Tehdy se pfied cel˘m svû-
tem ukázalo, Ïe zru‰it Bohem stanove-
ná omezení, znamená pfiijmout vládu
nejkrutûj‰ích tyranÛ. Kdykoli lidé od-
straní mûfiítko spravedlnosti,dávají strÛj-
ci zla moÏnost, aby ovládl zemi svou
mocí.

Tam,kde lidé zavrhují BoÏí pfiedpisy,
pfiestává hfiích vypadat hfií‰nû a spra-
vedlnost se stává ãímsi neÏádoucím.
Lidé,ktefií se odmítají podfiídit BoÏí vlá-
dû, jsou naprosto neschopni vládnout
si sami. Díky jejich destruktivnímu po-
stoji si neukáznûnost osvojují i dûti
a mladí lidé,ktefií pfiirozenû neradi sná-
‰ejí omezování,a v˘sledkem pak je pro-
tizákonné, mravnû nevázané jednání
spoleãnosti.Mnoho lidí se posmívá tûm,
kdo respektují BoÏí poÏadavky,zatímco
sami ochotnû pfiijímají satanovy klamy.
Hovûjí sv˘ch choutkám a dopou‰tûjí
se hfiíchÛ, v jejichÏ dÛsledku byly kdy-
si trestáni pohané.

Kdo lidi uãí, aby nebrali váÏnû BoÏí
pfiikázání,zasévá neposlu‰nost,a nepo-
slu‰nost také sklidí.Kdyby se úplnû od-
stranila omezení stanovená BoÏím záko-
nem, pfiestali by lidé brzy respektovat
i lidské zákony. ProtoÏe BÛh se staví
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proti neãestnému jednání, závisti, lÏi
a podvodÛm, lidé rádi po‰lapávají BoÏí
zákon jako pfiekáÏku na cestû k Ïivot-
nímu úspûchu.NedokáÏí si v‰ak vÛbec
pfiedstavit, jaké následky by mûlo od-
stranûní BoÏích pfiedpisÛ.Kdyby zákon
neplatil, proã by se mûl nûkdo bát jej
pfiestupovat? Majetek by uÏ nebyl v bez-
peãí. Lidé by se zmocÀovali majetku
sv˘ch bliÏních násilím a nejsilnûj‰í by
se nutnû stali nejbohat‰ími. Nikdo by
nerespektoval ani lidsk˘ Ïivot. ManÏel-
ská vûrnost by pfiestala b˘t pevností na
ochranu rodiny. Kdo by mûl patfiiãné
prostfiedky, vzal by si Ïenu svého bliÏ-
ního násilím, kdykoli by se mu zachtû-
lo. Lidé by nebrali váÏnû páté pfiikázá-
ní stejnû jako ãtvrté. Dûti by neváhaly
pfiipravit své rodiãe o Ïivot, kdyby tím
mohly uspokojit svá zvrhlá pfiání. Z ci-
vilizovaného lidstva by se stala tlupa
lupiãÛ a vrahÛ,ze zemû by zmizelo ‰tûs-
tí a mír.

Názor,Ïe lidé nemusí poslouchat Bo-
Ïí poÏadavky, uÏ oslabil sílu mravních
závazkÛ a dal voln˘ prÛchod nepravos-
ti. Nezákonnost, rozmafiilost a zvrhlost
se valí na svût jako záplava. Satan pÛ-
sobí v rodinách, a to i v tûch, jeÏ se po-
vaÏují za kfiesÈanské. Ani tyto rodiny
nejsou u‰etfieny projevÛ závisti, pode-
zírání, pokrytectví, odcizení, sporÛ, há-
dek,nedÛvûry,uspokojování smysln˘ch
Ïádostí. Cel˘ systém náboÏensk˘ch zá-
sad a nauk, kter˘ má tvofiit základ spo-
leãenského Ïivota,se otfiásá a hrozí mu
zhroucení. Nejhor‰í zloãinci, ktefií byli
pro své zloãiny uvûznûni, se ãasto tû‰í
takovému zájmu a pozornosti,jako kdy-
by vykonali nûco závidûníhodného. Je-
jich zloãinÛm i charakteru se dostává

velké publicity. Tisk se tûmito pfiípady
velice podrobnû zab˘vá, a povzbuzuje
tak dal‰í lidi k páchání podvodÛ, lou-
peÏí a vraÏd, takÏe satan se pak mÛÏe
tû‰it z toho, jak se dafií jeho plánÛm.Za-
hrávání si s nefiestmi, lehkováÏné zabí-
jení, hroziv˘ rÛst nestfiídmosti a nepra-
vostí v‰eho druhu a v‰ech stupÀÛ – to
by mûlo opravdovû vûfiící vyburcovat
k zamy‰lení na tím, jak zabránit pfiíva-
lu zla.

Soudy jsou ãasto úplatné, také stát-
níky mnohdy motivuje touha po zisku
a náklonnost k smysln˘m radovánkám.
Nestfiídmost ochromila schopnosti mno-
ha lidí tak, Ïe satan nad nimi získal té-
mûfi úplnou nadvládu. Mezi právníky
vládne zkaÏenost a úplatkáfiství, stráÏci
zákona propadají alkoholismu, h˘fiení,
vá‰ním a závisti, dopou‰tûjí se neãest-
ností v‰eho druhu. „Spravedlnost stojí
nûkde v dáli,pravda klop˘tá po námûs-
tí, a co je správné, nemÛÏe vstoupit.“
(Iz 59,14)

ODMÍTÁNÍ ZÁKONA
V MODERNÍ DOBù

Zlo a duchovní temno, které panovalo
za vlády ¤íma, bylo zákonit˘m dÛsled-
kem potlaãování BoÏího slova.Kde v‰ak
hledat pfiíãinu roz‰ífiené bezboÏnosti,
odmítání BoÏího zákona, a z toho po-
cházející zkaÏenosti v dobû náboÏenské
svobody, kdy evangelium je kaÏdému
plnû dostupné? Nyní uÏ satan nemÛÏe
udrÏovat svût pod svou vládou tím, Ïe
by mu bránil v pfiístupu k Bibli, proto
se uchyluje k jin˘m prostfiedkÛm. Niãí
víru v Bibli, a to slouÏí jeho zámûrÛm
právû tak dobfie, jako kdyÏ niãil samot-

380 (585-586)



nou Bibli. ·ífiením názoru, Ïe BoÏí zá-
kon není závazn˘, svádí lidi právû tak
úãinnû k jeho pfiestupování, jako kdy-
by o poÏadavcích zákona vÛbec nic
nevûdûli.I v souãasné dobû,stejnû jako
kdysi, se satan prostfiednictvím kfies-
Èansk˘ch církví snaÏí prosadit své zá-
mûry. Dne‰ní církve odmítají nepopu-
lární pravdy, tfiebaÏe Písmo je pfiedsta-
vuje naprosto jasnû. Bojují proti nim
a pfiiklánûjí se k v˘kladÛm, jeÏ dávají
prostor k pochybnostem. DrÏí se sta-
rovûk˘ch bludÛ o pfiirozené nesmrtel-
nosti a posmrtném Ïivotû, a zavrhují
tím jedinou obranu proti klamÛm spi-
ritismu. Uãení o vûãném trápení sved-
lo mnohé lidi k tomu, Ïe pfiestali vûfiit
Bibli. KdyÏ pak lidem vysvûtlujeme zá-
vaznost ãtvrtého pfiikázání a ukazujeme
na povinnost svûtit sedm˘ den,sobotu,
mnozí populární kfiesÈan‰tí uãitelé
prohla‰ují, Ïe BoÏí zákon není závazn˘,
protoÏe jen tak se mohou zbavit povin-
nosti, kterou nechtûjí plnit. Odmítají
obojí, zákon i sobotu. S tím, jak se ‰ífií
zvûst o závaznosti soboty, stává se i od-
mítání BoÏího zákona v podstatû v‰eo-
becn˘m jevem. Tak se lidé zbavují od-
povûdnosti plnit poÏadavky ãtvrtého
pfiikázání.Nauky kfiesÈansk˘ch teologÛ
otevírají dvefie pro nevûru, spiritismus
a opovrhování BoÏím zákonem. Tito
vedoucí nesou hroznou odpovûdnost
za bezboÏnost, která vládne mezi kfies-
Èany.

Právû tito lidé v‰ak tvrdí, Ïe rychle
se ‰ífiící zkaÏenost je do znaãné míry
zpÛsobena znesvûcováním takzvané
„kfiesÈanské soboty“ a Ïe vynucené za-
chovávání nedûle by zlep‰ilo mravní
stav spoleãnosti. Toto tvrzení sly‰íme

zvlá‰tû v Americe, kde nejv˘raznûji za-
znûlo uãení o pravé sobotû. Hnutí usi-
lující o abstinenci,které patfií mezi nej-
v˘znamnûj‰í reformní hnutí v mravní
oblasti, se ãasto spojuje s hnutím o za-
vedení nedûle. Jeho obhájci vystupují
tak, jako kdyby hájili nejvy‰‰í blaho
spoleãnosti. V‰echny, kdo se odmítají
s nimi spojit,oznaãují za odpÛrce zdra-
vého Ïivotního stylu a morální obnovy.
To, Ïe hnutí, které prosazuje blud, se
spojuje se správnou my‰lenkou, není
dÛkazem ve prospûch bludu. Jed mÛ-
Ïeme zamaskovat tím, Ïe jej pfiimíchá-
me do potravy, to ov‰em nezmûní jeho
podstatu. Naopak, stane se tím je‰tû
nebezpeãnûj‰í, protoÏe ho nûkdo mÛ-
Ïe sníst nedopatfiením. Jedním ze sata-
nov˘ch trikÛ je spojovat se lÏí právû to-
lik pravdy, aby leÏ vypadala vûrohod-
nû. Vedoucí ãinitelé hnutí za zavedení
nedûle mohou hájit a prosazovat refor-
my, které jsou pro lid potfiebné, a zása-
dy, které odpovídají Bibli. JestliÏe v‰ak
pfiitom prosazují poÏadavek, kter˘ od-
poruje BoÏímu zákonu, BoÏí následov-
níci na to nemohou pfiistoupit. Nic ne-
mÛÏe ospravedlnit nahrazení BoÏích
pfiikázání lidsk˘mi pfiedpisy.

Satan dostane lidi na svou stranu
pomocí dvou podvodÛ – lÏi o nesmr-
telnosti du‰e a lÏi o posvátnosti nedû-
le. První podvod pfiipravuje pÛdu pro
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spiritismus, druh˘ vytváfií náklonnost
k ¤ímu. Protestanté ze Spojen˘ch státÛ
jako první napfiáhnou ruku pfies propast,
aby uchopili ruku spiritismu, a podají
ruku pfies propast,aby si jí potfiásli s ¤í-
mem.Pod vlivem tohoto trojnásobného
spojenectví pÛjdou Spojené státy ve
stopách ¤íma a po‰lapou svobodu svû-
domí.

Spiritismus se dnes v˘znamnû pfii-
zpÛsobuje kfiesÈanství, proto má i vût‰í
moc lidi klamat a podvádût. Satan se
hravû pfiizpÛsobuje nov˘m podmín-
kám. Ukazuje se lidem jako „andûl svût-
la“.Pomocí spiritismu bude konat zázra-
ky, uzdravovat nemocné a pfiedvádût
nespornû nadpfiirozené úkazy. A pro-
toÏe duchové budou uji‰Èovat, Ïe vûfií
v Bibli, a nebudou ‰etfiit ani projevy
úcty k církevním institucím, budou li-
dé jejich pÛsobení pfiijímat jako projev
BoÏí moci.

Dnes se dá jen tûÏko stanovit dûlicí
ãára mezi kfiesÈany a nevûfiícími.âleno-
vé církví mají rádi to,co miluje svût – rá-
di se spojují se svûtem. Satan je odhod-
lán spojit je v‰echny vzájemnû, a posí-
lit svou vûc tím, Ïe v‰echny zavede do
náruãe spiritismu. Katolíci, ktefií v záz-
racích vidí znamení pravé církve, bu-
dou snadno oklamáni mocí,která koná
zázraky. Protestanté, ktefií odmítli prav-
du, propadnou rovnûÏ klamu. Katolíci,
protestanté i nevûfiící lidé pfiijmou for-
mu zboÏnosti, v níÏ není Ïádná moc.
Tuto jednotu pak budou povaÏovat za
velké hnutí, které obrátí svût a nastolí
dlouho oãekávané tisícileté Kristovo
království.

Pomocí spiritismu se satan pfiedstaví
jako dobrodinec lidstva. Bude uzdravo-

vat lidské nemoci a tvrdit, Ïe pfiiná‰í no-
vé, vy‰‰í náboÏenství, pfiitom v‰ak bude
pÛsobit jako zhoubce. Jeho poku‰ení
budou mít pro mnohé zniãující úãin-
ky. Nestfiídmost otupuje rozum,pak pfii-
chází poÏitkáfiství, sváry a krveprolé-
vání. Satan má rád války, protoÏe války
vyvolávají v lidech nejhor‰í vá‰nû; pak
své obûti, které se utápûjí v nefiestech
a v krvi, strhává do vûãného zahynutí.
SnaÏí se ‰tvát národy do váleãného bûs-
nûní,protoÏe tak mÛÏe pozornost lidí od-
vést od pfiípravy na den BoÏího soudu.

Aby uchvátil nepfiipravené lidi, pÛ-
sobí satan také prostfiednictvím pfií-
rodních ÏivlÛ. Studuje tajemství pfiírod-
ních dûjÛ a v‰echny své síly soustfiedí
na ovládnutí ÏivlÛ – pokud mu to BÛh
dovolí. KdyÏ mu bylo dovoleno, aby
udefiil na Jóba, Jób okamÏitû pfii‰el o stá-
da, sluÏebnictvo, domy, dûti; stíhalo ho
jedno ne‰tûstí za druh˘m. BÛh chrání
lidi pfied silami zla. KfiesÈansk˘ svût
v‰ak pohrdá BoÏím zákonem a Pán uãi-
ní pfiesnû to, co slíbil: odejme ze zemû
svá poÏehnání, pfiestane chránit ty,kdo
se boufií proti jeho fiádu a kdo uãí a nu-
tí druhé, aby ãinili totéÏ. Satan vládne
nad v‰emi, které BÛh pfiestal chránit.
Nûkteré z takov˘ch lidí zahrne pfiízní,
bude jim v‰emoÏnû pomáhat, aby tím
prosadil své zámûry. Na jiné zase sesílá
utrpení, a pfiitom se snaÏí je oklamat
a pfiivést je k pfiesvûdãení, Ïe to na nû
seslal BÛh.

Satan se lidem pfiedstavuje jako vel-
k˘ lékafi, kter˘ umí vyléãit v‰echny je-
jich nemoci; je to v‰ak právû on, kdo
pfiiná‰í nemoci a ne‰tûstí, aÏ se celá
velká mûsta mûní v trosky a pou‰È.
Stejnû pÛsobí i dnes.Vne‰tûstích a po-
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hromách na mofii i na sou‰i,ve velk˘ch
poÏárech, v pusto‰iv˘ch vichfiicích,
v hrozn˘ch krupobitích, v boufiích, zá-
plavách, zemûtfieseních, na v‰ech mís-
tech a tisícer˘mi zpÛsoby projevuje
svou moc.Niãí úrodu,coÏ má za násle-
dek hlad a bídu.Zneãi‰Èuje vzduch smr-
telnou nákazou, která pfiiná‰í smrt tisí-
cÛm lidí. Tyto katastrofy budou stále
ãastûj‰í a rozsáhlej‰í. Rány pfiijdou na
lidi i zvífiata. „Truchlit, vadnout bude
zemû... Nejvzne‰enûj‰í z lidu zemû bu-
dou chfiadnout.Zhanobena je zemû sv˘-
mi obyvateli,neboÈ pfiestoupili zákony,
zmûnili nafiízení,poru‰ili vûãnou smlou-
vu.“ (Iz 24,4.5)

SATANOVY RAFINOVANÉ ZBRANù

Nakonec pÛvodce zla lidem namluví,
Ïe v‰echno zlo zpÛsobují ti, kdo slouÏí
Bohu. Právû lidé, ktefií vyvolávají neli-
bost nebe, budou vinu za v‰echno své
ne‰tûstí pfiiãítat tûm,jejichÏ poslu‰nost
BoÏích pfiikázání je pro nû trvalou v˘-
ãitkou. Budou tvrdit, Ïe nesvûcením
nedûle lidé uráÏejí Boha a Ïe tento
hfiích pfiivolává pohromy,které neusta-
nou,dokud nebude pfiísnû vyÏadováno
zachovávání nedûle. Ti, kdo plní poÏa-
davky ãtvrtého pfiikázání, se tím pr˘
staví proti uctívání nedûle, ostatním li-
dem pÛsobí nesnáze a brání tomu,aby
BÛh znovu projevil svou pfiízeÀ a aby
se jim znovu dobfie dafiilo.Zopakuje se
tak obvinûní vznesené kdysi ze stej-
n˘ch dÛvodÛ proti BoÏím sluÏební-
kÛm: „KdyÏ Achab uvidûl Eliá‰e, fiekl
mu: Jsi to ty, jenÏ uvádí‰ do zkázy Izrae-
le? Ten odvûtil: Izraele neuvádím do
zkázy já,ale ty a dÛm tvého otce tím,Ïe

opou‰títe Hospodinova pfiikázání a ty
Ïe chodí‰ za baaly.“ (1 Kr 18,17.18) AÏ
fale‰ná obvinûní vzbudí hnûv lidu, ob-
rátí se proti BoÏím následovníkÛm,po-
dobnû jako se kdysi hnûv odpadlého
Izraele obrátil proti Eliá‰ovi.

Zázraãná moc spiritismu bude pÛ-
sobit proti lidem, ktefií radûji poslou-
chají Boha neÏ ãlovûka. Padlí duchové
budou ve sv˘ch poselstvích prohla‰o-
vat, Ïe je poslal BÛh, aby pfiesvûdãili
v‰echny, kdo odmítají nedûli, Ïe podlé-
hají klamu a Ïe mají zachovávat zákony
zemû stejnû jako BoÏí zákon.Budou bû-
dovat nad zlem, které na svûtû vládne,
a pfiitakávat náboÏensk˘m uãitelÛm,po-
dle nichÏ pokles mravnosti je zpÛsoben
znesvûcováním nedûle.Proti v‰em,kdo
odmítnou pfiijmout jejich svûdectví, se
zvedne boufiliv˘ odpor.

V závûreãném boji proti BoÏímu li-
du bude satan postupovat stejnû, jako
postupoval na poãátku velkého sporu
v nebi. Tehdy pfiedstíral, Ïe se snaÏí
upevÀovat BoÏí vládu, vskrytu v‰ak
v‰emoÏnû usiloval o její svrÏení.To,ãe-
ho se snaÏil dosáhnout, kladl za vinu
vûrn˘m andûlÛm. Podobn˘m klamem
se vyznaãují dûjiny fiímské církve.Pfied-
stírá, Ïe jedná jako pfiedstavitel a zá-
stupce Boha na zemi, pfiitom se v‰ak
snaÏí vyv˘‰it nad Boha a zmûnit jeho
zákon.Za vlády ¤íma muselo mnoho li-
dí zaplatit svou vûrnost evangeliu vlast-
ním Ïivotem. Byli oznaãováni za zlo-
ãince,tvrdilo se o nich,Ïe se spolãili se
satanem; k jejich pohanûní byly dobré
v‰echny zpÛsoby. A to v‰e proto, aby
pfied druh˘mi a dokonce i sami pfied
sebou vypadali jako nejhor‰í zloãinci.
Podobnû tomu bude i nyní. Satan se
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snaÏí zniãit v‰echny,kdo respektují Bo-
Ïí zákon, pfiitom v‰ak manipuluje vûci
tak, aby byli obvinûni, Ïe pfiestupují zá-
kony, nectí Boha, a pfiivolávají tím na
svût pohromy.

BÛh neznásilÀuje vÛli ani svûdomí;
to pouze satan se stále uchyluje k nási-
lí a zastra‰ování, aby dostal pod svou
moc ty, které nemÛÏe svést jinak. Tak
se snaÏí ovládnout svûdomí a zajistit si
úctu. Své zámûry uskuteãÀuje prostfied-
nictvím náboÏenské i svûtské moci,jejíÏ
zástupci si poslu‰nost lidsk˘ch zákonÛ
vynucují na úkor BoÏího zákona.

Ti, kdo budou zachovávat biblickou
sobotu, budou oznaãeni za nepfiátele
zákona a pofiádku,za ty,kdo bofií mrav-
ní zábrany spoleãnosti,pÛsobí anarchii
a zkázu a pfiivolávají na svût BoÏí tres-
ty. Jejich svûdomité dodrÏování BoÏích
zásad bude oznaãováno za umínûnost
a pohrdání státní mocí. Budou obviÀo-
váni z nepfiátelství proti vládû. Kazate-
lé, ktefií popírají závaznost BoÏího zá-
kona,budou z kazatelen hlásat,Ïe jsme
povinni poslouchat nafiízení svûtsk˘ch
úfiadÛ, jako by to byla BoÏí nafiízení. Li-
dé, ktefií respektují BoÏí pfiikázání, bu-
dou pomlouváni a odsuzováni v zákono-
dárn˘ch sborech a pfied soudy. Jejich
slova budou pfiekrucována a jejich ãi-

nÛm budou podsouvány ty nejhor‰í
pohnutky.

AÏ protestantské církve odmítnou jas-
né biblické dÛkazy o platnosti BoÏího
zákona, pak se projeví i jejich snaha
umlãet lidi, jejichÏ víru nemohou vy-
vrátit Biblí. I kdyÏ si to nepfiipou‰tûjí,
vydávají se na cestu,která povede k pro-
následování tûch, kdo vûdomû odmíta-
jí dûlat to, co dûlá ostatní kfiesÈansk˘
svût, a neuznávají papeÏsk˘ poÏadavek
svûcení nedûle.

Pfiedstavitelé církví a státu se spojí
ve snaze pfiemluvit, pfiesvûdãit nebo
donutit v‰echny lidi k uctívání nedûle.
Nedostatek BoÏí moci nahradí restrik-
tivní opatfiení. Politická korupce pod-
kopává lásku k spravedlnosti a úctu
k pravdû; dokonce i ve svobodné Ame-
rice vláda a zákonodárci – ve snaze za-
chovat si pfiízeÀ vefiejnosti – vysly‰í
v‰eobecné volání po zákonu, kter˘ bu-
de vynucovat svûcení nedûle. Tak pfie-
stanou respektovat svobodu svûdomí,
která stála tolik obûtí. V zápasu, kter˘
brzy nastane,budeme svûdky naplnûní
prorock˘ch slov:„Drak v hnûvu vÛãi té
Ïenû rozpoutal válku proti ostatnímu
jejímu potomstvu, proti tûm, kdo za-
chovávají pfiikázání BoÏí a drÏí se svû-
dectví JeÏí‰ova.“ (Zj 12,17)



„K zákonu a svûdectví! CoÏ oni nefiíka-
jí takové slovo, Ïe mu z nûho nevzejde
jitfiní záfie?“(Iz 8,20) Zatímco Pán vede
svÛj lid k Písmu, aby jej ochránil pfied
vlivem fale‰n˘ch uãitelÛ a pfied klam-
nou mocí démonsk˘ch duchÛ,satan se
v‰emi prostfiedky snaÏí lidi odvést od
pravého poznání – nepfieje si, aby se
drÏeli Bible a rozumûli jejím nauãe-
ním,protoÏe ta odhalují jeho klamy.Pfii
kaÏdém oÏivení BoÏího díla se strÛjce
zla vzchopí k mimofiádné aktivitû;nyní
se usilovnû pfiipravuje k poslednímu
útoku proti Kristu a jeho následovní-
kÛm. Brzy se pfied námi rozprostfie po-
slední velk˘ klam; antikrist vyrukuje
s úÏasn˘mi zázraky. Klam bude do té
míry podobn˘ pravdû,Ïe jej bude moÏ-
né rozeznat jen pomocí Písma; kaÏdé
tvrzení a kaÏd˘ zázrak je proto tfieba
provûfiovat Písmem.

Lidé, ktefií se budou snaÏit dodrÏo-
vat v‰echna BoÏí pfiikázání, pocítí ne-
pfiátelství a v˘smûch. A tomu mohou
ãelit jen v BoÏí síle. Aby obstáli v nad-
cházející zkou‰ce, musí poznat BoÏí
vÛli, jak ji zjevuje BoÏí slovo. Ctít Boha
mohou pouze za pfiedpokladu, Ïe chá-
pou správnû BoÏí charakter,vládu a zá-

mûry a Ïe v souladu s nimi také jedna-
jí. Pouze ti, kdo opevní svou mysl bib-
lick˘m uãením,obstojí v posledním vel-
kém boji. KaÏd˘ bude vyzkou‰en, zda
poslouchá Boha více neÏ lidi. Rozhod-
ná chvíle je uÏ velmi blízko. DrÏíme se
pevnû nemûnného BoÏího slova? Jsme
skuteãnû pfiipraveni stát na stranû Bo-
Ïích pfiikázání a víry v JeÏí‰e Krista?

Pfied sv˘m ukfiiÏováním Spasitel vy-
svûtloval uãedníkÛm, Ïe bude zabit,
a znovu vstane z hrobu. Pfiítomní an-
dûlé se snaÏili v‰típit Kristova slova do
myslí a srdcí uãedníkÛ. Uãedníci v‰ak
oãekávali vysvobození z fiímské poroby,
a proto pro nû byla nepfiijatelná pfied-
stava,Ïe by ten,v nûhoÏ skládali v‰ech-
ny nadûje,mûl zemfiít potupnou smrtí.
Slova, která si mûli pfiipomínat, jako by
se jim najednou vykoufiila z hlavy, tak-
Ïe kdyÏ pak pfii‰la doba zkou‰ky,nebyli
pfiipraveni. JeÏí‰ova smrt úplnû zniãila
jejich nadûje,jako by je Pán na to nikdy
nepfiipravoval.Proroctví nám zjevují bu-
doucnost stejnû jasnû jako slova, která
JeÏí‰ pronesl ke sv˘m uãedníkÛm. Sro-
zumitelnû nám pfiibliÏují události spo-
jené s ukonãením doby milosti a s pfií-
pravou na dobu souÏení. Mnoho lidí
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v‰ak tyto dÛleÏité skuteãnosti nechá-
pe, jako by je Pán nikdy nezjevil. Satan
se navíc snaÏí zmafiit kaÏd˘ vliv, kter˘
by je uãinil „moudr˘mi ke spasení“,
a proto je doba souÏení zaskoãí nepfii-
pravené.

KdyÏ BÛh posílá lidem tak dÛleÏitá
upozornûní, Ïe je symbolicky ohla‰ují
andûlé letící stfiedem nebe,pak od kaÏ-
dé rozumné bytosti vyÏaduje, aby tato
poselství brala váÏnû. Popsané tresty
urãené ctitelÛm ‰elmy a její sochy (Zj
14,9-11) by mûly vést v‰echny lidi ke
studiu proroctví, aby poznali, co to je
znamení ‰elmy a jak se mu vyhnout.
Vût‰ina lidí si v‰ak zacpává u‰i, aby ne-
sly‰ela pravdu, a radûji poslouchá baj-
ky. Apo‰tol Pavel o posledních dnech
napsal: „Pfiijde doba,kdy lidé nesnesou
zdravé uãení.“(2 Tm 4,3) Tato doba uÏ
nastala. Vût‰ina lidí nestojí o biblickou
pravdu, protoÏe tato pravda odporuje
pfiáním hfií‰ného srdce a lásce ke svû-
tu. Satan jim proto pfiedkládá klamy,
které se jim líbí.

BIBLE JE ZÁRUKOU
PRAVÉHO POZNÁNÍ

BÛh v‰ak bude mít na zemi lid, kter˘
Bibli pfiijal jako jediné mûfiítko kaÏdého
uãení a jako základ v‰ech reforem. Ná-
zory vzdûlancÛ, vûdecké teorie, vyzná-
ní víry a rozhodnutí církevních snûmÛ,
která jsou tak poãetná a rozmanitá, jak
poãetné a odli‰né jsou církve, hlas vût-
‰iny – nic z toho, a ani v‰echno dohro-
mady nemÛÏeme pokládat za dÛkaz pro
nebo proti kterémukoli ãlánku víry.
Dfiíve neÏ pfiijmeme nûjaké uãení ne-
bo zásadu,musíme jako dÛkaz poÏado-

vat jasn˘ v˘rok: „Toto praví Panovník
Hospodin.“

Satan se stále snaÏí upoutat pozor-
nost na ãlovûka místo na Boha.Vede lidi,
aby vzhlíÏeli k biskupÛm,k duchovním,
k profesorÛm teologie jako ke sv˘m
vÛdcÛm, místo toho, aby studovali Pís-
mo a sami se seznámili se sv˘mi povin-
nostmi. KdyÏ pak ovládne mysl tûch-
to vÛdcÛ, mÛÏe si s masami dûlat, co
chce.

KdyÏ Kristus pfii‰el,aby zvûstoval slo-
vo Ïivota, prostí lidé ho rádi poslou-
chali,a mnozí – dokonce i knûÏí a vlád-
ci – v nûho uvûfiili. Ale vedoucí knûÏí
a pfiední muÏi národa se rozhodli Kris-
tovo uãení odsoudit a zmafiit. I kdyÏ
v‰echny jejich snahy najít proti Kristu
nûjaké obvinûní vy‰ly naprázdno,i kdyÏ
museli cítit vliv BoÏí moci a moudros-
ti, která provázela jeho slova, pfiesto se
zatvrzele drÏeli sv˘ch pfiedsudkÛ. Od-
mítli nejjasnûj‰í dÛkazy jeho mesiá‰-
ství, aby se nemuseli stát jeho uãední-
ky. Tyto Kristovy odpÛrce se ostatní li-
dé uãili od dûtství ctít, jejich autoritu
byli zvyklí bezpodmíneãnû respekto-
vat. Proto se pak ptali: „Je moÏné, aby
na‰i vládci a vzdûlaní zákoníci neuvûfii-
li v JeÏí‰e? Nepfiijali by ho,kdyby to byl
Mesiá‰?“Vliv takov˘ch uãitelÛ svedl Ïi-
dovsk˘ národ k tomu, Ïe zavrhl svého
Vykupitele.

Stejn˘mi pohnutkami, které tehdy
motivovaly Ïidovské knûze a vládce,
jsou i dnes vedeni lidé,ktefií sice doká-
Ïou velice krásnû mluvit o zboÏnosti,ale
texty Písma, které pfiedstavují zvlá‰tní
pravdy pro tuto dobu, studovat odmí-
tají. Pfiipomínají, Ïe je jich mnoho, Ïe
jsou bohatí a oblíbení, a s pohrdáním
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ukazují na zastánce pravdy, kter˘ch je
málo,jsou chudí,nepopulární a mají ví-
ru, která je izoluje od svûta.

JeÏí‰ pfiedvídal, Ïe nepfiístojné náro-
ky na autoritu, kterou projevovali zá-
koníci a farizeové, neskonãí rozpt˘le-
ním ÎidÛ. Prorock˘m zrakem vidûl, jak
se budou lidé vyvy‰ovat, aby ovládli
svûdomí ostatních,coÏ se stalo kletbou
pro církev ve v‰ech dobách. Jako varo-
vání pro dal‰í generace Bible zazname-
nala jeho odsudek zákoníkÛ a farizeÛ
i napomenutí, aby lidé nenásledovali
tyto „slepé vÛdce“.

MoÏnost vykládat Písmo vyhradila
fiímská církev duchovenstvu, a z toho
dÛvodu upírala prost˘m lidem právo
ãíst Bibli. I kdyÏ reformace dala Písmo
do rukou v‰em,zásada uplatÀovaná ¤í-
mem brání mnoha ãlenÛm protestant-
sk˘ch církví, aby sami studovali Bibli.
Jsou vedeni k tomu, aby pfiijímali uãe-
ní, které pfiedkládá církev. Tisíce lidí se
neodvaÏují pfiijmout nic, co by odpo-
rovalo vûrouce nebo zvykÛm jejich círk-
ve,i kdyby to Písmo fiíkalo naprosto jas-
nû a srozumitelnû.

Aãkoli Bible mnohokrát varuje pfied
fale‰n˘mi uãiteli, pfienechávají mnozí
lidé péãi o své spasení duchovním.Tisí-
ce uãitelÛ kfiesÈanství pfiitom nemohou
pro svou víru uvést Ïádn˘ jin˘ dÛvod,
neÏ Ïe tak byli vedeni sv˘mi pfiedchÛd-
ci.Uãení Spasitele pfiecházejí takfika bez
pov‰imnutí, zatímco slovÛm duchov-
ních bezv˘hradnû dÛvûfiují. Jsou v‰ak
duchovní neomylní? Jak mÛÏeme svû-
fiit svÛj vûãn˘ údûl do jejich rukou,jest-
liÏe jsme díky BoÏímu slovu nezískali
jistotu, Ïe jsou nositeli pravého pozná-
ní? Nedostatek mravní odvahy vystou-

pit z vy‰lapané cesty vede mnohé lidi
k tomu, Ïe následují uãené muÏe. Je-
jich nechuÈ studovat Písmo je nechává
beznadûjnû spoutané v okovech bludu.
Vidí, Ïe Bible jasnû pfiedstavuje aktuál-
ní pravdu pro tuto dobu,cítí,Ïe její hlá-
sání provází moc Ducha svatého,a pfie-
sto se nechávají od pravého poznání
odvést negativním postojem ducho-
venstva. I kdyÏ jejich rozum a svûdomí
jsou pfiesvûdãeny,neodvaÏují se tito za-
slepení lidé myslet jinak neÏ jejich du-
chovní. SvÛj vlastní úsudek, svÛj vûãn˘
prospûch obûtují nevûfie, p˘‰e a pfied-
sudkÛm druh˘ch lidí.

Satan vyuÏívá vliv lidí, aby spoutal
své zajatce. Na svoji stranu získává tisí-
ce lidí tím, Ïe je jemn˘mi nitkami ná-
klonnosti pfiipoutává k nepfiátelÛm
Kristova kfiíÏe.NezáleÏí na tom,ke komu
svou obûÈ pfiipoutá, zda k rodiãÛm, dû-
tem,manÏelovi nebo k pfiátelÛm.V˘sle-
dek je vÏdy stejn˘. OdpÛrci pravdy se
snaÏí ovládnout jejich svûdomí, a ti,
které ovládají, nemají dost odvahy ne-
bo nezávislosti, aby se fiídili vlastním
vûdomím povinnosti.

BoÏí pravda a sláva jsou neoddûlitel-
né.Není moÏné uctívat Boha bludn˘mi
názory, máme-li po ruce Bibli. Nûktefií
lidé prohla‰ují, Ïe nezáleÏí na tom, ãe-
mu ãlovûk vûfií, jen kdyÏ Ïije spravedli-
vû. Víra v‰ak utváfií ná‰ Ïivot. JestliÏe
máme „svûtlo a pravdu“na dosah ruky,
a pfiitom nevyuÏíváme pfiíleÏitostí, kdy
je mÛÏeme sly‰et ãi vidût, pak je vlast-
nû zavrhujeme – volíme radûji tmu neÏ
svûtlo.

„Nûkdy se ãlovûku zdá cesta pfiímá,
ale nakonec pfiivede k smrti.“(Pfi 16,25)
Nevûdomost není omluvou pro blud
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nebo hfiích, kdyÏ má ãlovûk moÏnost
poznat BoÏí vÛli. KdyÏ poutník dorazí
na rozcestí,ukazatel mu vysvûtlí,kam ve-
dou cesty, které odtud vychází. JestliÏe
jej v‰ak ignoruje a vybere si tu cestu,
která se mu zdá pravá, pak – bez ohle-
du na to, jak dalece je upfiímn˘ – prav-
dûpodobnû zvolí nesprávnou cestu.

BÛh nám dal své slovo, abychom se
mohli seznámit s jeho uãením a aby-
chom vûdûli,co od nás poÏaduje.KdyÏ
za JeÏí‰em pfii‰el znalec zákona s dota-
zem: „Co mám dûlat, abych mûl podíl
na vûãném Ïivotû?“, Spasitel ho odká-
zal na Písmo a fiekl: „Co je psáno v Zá-
konû? Jak to tam ãte‰?“ Nevûdomost
nebude omluvou pro mladé ani staré,
nezprostí je trestu za pfiestupování Bo-
Ïího zákona,protoÏe mají v rukou znû-
ní toho zákona, jeho zásad a poÏadav-
kÛ. Nestaãí mít dobré úmysly, nestaãí
konat to,co ãlovûk pokládá za správné
nebo co mu kazatel fiekne, Ïe je správ-
né. Jde o vûãn˘ Ïivot a kaÏd˘ by mûl
sám studovat Písmo. âlovûk mÛÏe mít
sebepevnûj‰í pfiesvûdãení a sebevût‰í
jistotu, Ïe kazatel ví, co je pravda, na
tom v‰ak nemÛÏe stavût. Pouze mapa,
kterou má v ruce,mu ukazuje správnou
cestu do nebe, takÏe v niãem nemusí
tápat.

První a nejvy‰‰í povinností kaÏdé ro-
zumné bytosti je nauãit se z Písma, co
je pravda,pak podle toho Ïít a povzbu-
zovat druhé, aby to dûlali také. KaÏd˘
den bychom mûli pilnû studovat Bib-
li, uvaÏovat o kaÏdé my‰lence a porov-
návat jedno místo v Bibli s ostatními.
S BoÏí pomocí si musíme utvofiit svÛj
názor, protoÏe pfied Bohem budeme
odpovûdni kaÏd˘ sám za sebe.

DÒLEÎITOST STUDIA BIBLE

Vzdûlaní lidé,ktefií se povaÏují za velmi
moudré, zatemnili a zpochybnili i ty
nejjasnûji vyjádfiené biblické pravdy.
Uãí, Ïe Písmo má mystick˘, tajemn˘,
duchovní smysl,kter˘ nelze z vlastního
textu vyãíst. Jsou to fale‰ní uãitelé. Ta-
kov˘m lidem JeÏí‰ fiekl: „M˘líte se, ne-
znáte Písma ani moc BoÏí!“ (Mk 12,24)
Biblick˘ text má b˘t vykládán podle
svého zfiejmého smyslu, pokud nejde
o symbol nebo obraz. JeÏí‰ Kristus slí-
bil:„Kdo chce ãinit jeho vÛli,pozná,zda
je mé uãení z Boha,nebo mluvím-li sám
za sebe.“ ( J 7,17) Kdyby lidé brali Pís-
mo tak, jak je napsáno, kdyby fale‰ní
uãitelé nepÛsobili lidem v hlavû zma-
tek,pak by se uskuteãnilo dílo,díky kte-
rému by do Kristovy církve pfii‰ly tisíce
lidí, ktefií dnes tápou v bludu.

Pfii studiu Písma bychom mûli uplat-
nit v‰echny své du‰evní síly a rozumo-
vé schopnosti, abychom pochopili
BoÏí zámûry tak, jak toho jsou smrtelní
lidé vÛbec schopni. Pfiitom v‰ak neza-
pomínejme,Ïe ãlovûk,kter˘ studuje Bo-
Ïí pravdy, by mûl mít poddajnost a po-
koru dítûte. ObtíÏná místa biblického
textu nelze fie‰it takov˘mi metodami,
jak˘mi se fie‰í filozofické problémy. Ke
studiu Bible nemÛÏeme pfiistupovat
s takov˘m zakládáním si na sobû, s ja-
k˘m mnozí lidé vstupují na pole vûdy.
Bibli je tfieba studovat s modlitbou,s vû-
domím závislosti na Bohu a s upfiím-
nou touhou poznat jeho vÛli. DÛleÏitá
je rovnûÏ pokora a ochota nechat se
pouãit, abychom mohli získat poznání
od velkého „Já Jsem“. V opaãném pfií-
padû padlí andûlé zaslepí ná‰ rozum
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a zatvrdí na‰e srdce, aby na nás pravda
nezapÛsobila.

Mnohé ãásti Písma, které teologové
povaÏují za tajemství nebo jim pfiipa-
dají nedÛleÏité,pfiiná‰ejí ãlovûku,kter˘
se uãí v Kristovû ‰kole, mnoho útûchy
a pouãení. Jednou z pfiíãin, proã mno-
zí teologové nerozumûjí lépe BoÏímu
slovu, je to, Ïe zavírají oãi pfied pravda-
mi,podle nichÏ nechtûjí Ïít.Pochopení
biblické pravdy nezávisí ani tolik na in-
telektuálních schopnostech, jako spí‰e
na cílevûdomém úsilí a na opravdovos-
ti touhy po pravdû.

Nestudujme Bibli nikdy bez modlit-
by. Jedinû Duch svat˘ nám mÛÏe uká-
zat dÛleÏitost vûcí,které mÛÏeme snad-
no pochopit,a zabránit tomu,abychom
nepfiekroutili nesnadno pochopitelné
pravdy. BoÏí andûlé pfiipravují srdce li-
dí, aby pochopili BoÏí slovo, uchvátila
je jeho krása, brali váÏnû jeho v˘strahy
a aby je povzbudila a posílila jeho za-
slíbení.Mûli bychom se modlit jako Ïal-
mista: „Otevfii mi oãi, aÈ mám na zfieteli
divy ze Zákona tvého.“ (Î 119,18) Po-
ku‰ení nám ãasto pfiipadají nepfiekona-
telná, protoÏe se nemodlíme a nestu-
dujeme Bibli; pak si také nedokáÏeme
okamÏitû vzpomenout na BoÏí zaslíbe-
ní a ãelit satanu biblick˘mi zbranûmi.
Lidi, ktefií chtûjí poznat BoÏí vÛli, ob-
klopují andûlé.Vkritick˘ch chvílích jim
pfiipomínají pravdy, které právû potfie-
bují. A tak,„kdyÏ se pfiivalí jako fieka ne-
pfiítel, Duch HospodinÛv jej zaÏene“
(Iz 59,19 Kral.).

JeÏí‰ Kristus sv˘m uãedníkÛm slíbil:
„Pfiímluvce, Duch svat˘, kterého po‰le
Otec ve jménu mém,ten vás nauãí v‰e-
mu a pfiipomene vám v‰ecko, co jsem

vám fiekl.“ ( J14,26) Má-li nám v‰ak Bo-
Ïí Duch ve chvíli nebezpeãí Kristovo
uãení pfiipomenout, musíme si je nej-
dfiíve v‰típit do pamûti.„Tvou fieã ucho-
vávám v srdci, nechci proti tobû hfie-
‰it,“ vyznával David (Î 119,11).

V‰ichni,kdo berou váÏnû svÛj vûãn˘
údûl,by si mûli dávat pozor na pochyb-
nosti. Budeme svûdky útokÛ na nej-
vlastnûj‰í pilífie pravdy. Není moÏné se
nesetkat se zesmû‰Àováním,s pfiekrou-
cen˘mi názory na pravdu, se zrádn˘m
a zhoubn˘m uãením moderního ateis-
mu. Satan pfiizpÛsobuje svá poku‰ení
kaÏdé skupinû lidí.Nevzdûlané lidi ovliv-
Àuje po‰klebky a v˘smûchem, vzdûla-
n˘m pfiedkládá vûdecké námitky a filo-
zofické dÛkazy,které v nich mají vzbudit
vÛãi Písmu nedÛvûru nebo pohrdání.
I mladí lidé,ktefií dosud nemají potfieb-
né zku‰enosti, se pak odvaÏují pochy-
bovat o základních kfiesÈansk˘ch zá-
sadách. Nevûrectví mládeÏe, i kdyÏ je
velmi povrchní, má pfiece jen svÛj vliv.
Mnohé to vede k Ïertovn˘m poznám-
kám dot˘kajícím se víry jejich otcÛ
a k pohrdání Duchem milosti (Îd 10,29).
Nejeden mlad˘ Ïivot, kter˘ mohl b˘t
Bohu ke cti a svûtu k poÏehnání, byl
znehodnocen jedem nevûry. V‰ichni,
kdo vûfií py‰n˘m v˘rokÛm lidského ro-
zumu a namlouvají si, Ïe mohou vy-
svûtlit v‰echna BoÏí tajemství a bez
BoÏí moudrosti poznat pravdu,uÏ pad-
li do satanovy léãky.

Îijeme v nejslavnûj‰ím období dûjin
tohoto svûta. Brzy bude rozhodnuto
o údûlu miliónÛ dnes Ïijících lidí.Na‰e
záchrana i spasení ostatních závisí na
tom, jak se dnes rozhodujeme. Potfie-
bujeme se nechat vést Duchem pravdy.
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KaÏd˘ KristÛv následovník by se mûl
opravdovû ptát: „Pane, co chce‰, abych
ãinil?“ Je tfieba se pfied Pánem pokofio-
vat s postem a modlitbou, je tfieba pfie-
m˘‰let o BoÏím slovu, a zvlá‰tû o sou-
du. Nyní se musíme snaÏit opravdovû
proÏívat BoÏí pravdy. Neztrácejme ani
okamÏik. Kolem nás se odehrávají v˘-
znamné události a my Ïijeme na území
ovládaném satanem. Nenechme se uko-
lébat, vÏdyÈ nepfiítel ãíhá nedaleko a je
stále ve stfiehu. Sotva ochabneme nebo
zaãneme dfiímat, vyrazí a uchvátí nás
jako svou kofiist.

Mnozí lidé posuzují nesprávnû svÛj
stav pfied Bohem. Jsou rádi,Ïe se nedo-
pustili urãit˘ch pfiestupkÛ, na druhou
stranu v‰ak zapomínají konat dobré
a u‰lechtilé ãiny,které od nich BÛh po-
Ïaduje. Nestaãí b˘t stromem v BoÏí za-
hradû. Ten musí plnit BoÏí oãekávání
tím,Ïe ponese ovoce.BÛh bude lidi vo-
lat k odpovûdnosti za to, Ïe nevykona-
li dobro, které mohli vykonat, protoÏe
je posilovala BoÏí milost. Nebeské kni-
hy o nich fiíkají,Ïe jsou zemi „na obtíÏ“.
Jejich stav v‰ak není beznadûjn˘. Trpû-
livá láska volá i ty, kdo neberou váÏnû
BoÏí milosrdenství a zneuÏívají jeho mi-
lost. „Probuì se, kdo spí‰, vstaÀ z mrt-
v˘ch a zazáfií ti Kristus.Dávejte si dobr˘

pozor na to, jak Ïijete... Nepromarnûte
tento ãas, neboÈ nastaly dny zlé.“ (Ef 5,
14-16)

AÏ pfiijde doba zkou‰ek, pak se uká-
Ïe, kdo se v Ïivotû fiídí BoÏím slovem.
V létû není rozdíl mezi stále zelen˘mi
a ostatními stromy tak zfiejm˘. KdyÏ
v‰ak pfiijdou podzimní plískanice, zÛ-
stanou stále zelené stromy beze zmû-
ny, zatímco ostatní o svou zeleÀ pfii-
jdou. Ani formální kfiesÈan není dnes
k rozeznání od pravého. BlíÏí se v‰ak
doba, kdy se rozdíl ukáÏe. Jen co se
projeví nepfiátelství, jen co zavládne fa-
natismus a nesná‰enlivost a zaãne pro-
následování,malovûrní a pokrytci zako-
lísají a vzdají se své víry. Praví kfiesÈané
v‰ak odolají a zÛstanou pevní, jejich ví-
ra bude silnûj‰í a nadûje jasnûj‰í neÏ
v dobû pohody.

Îalmista prohlásil:„Pfiem˘‰lím o tv˘ch
svûdectvích.“„Z tv˘ch ustanovení jsem
nabyl rozumnosti,proto nenávidím kaÏ-
dou stezku klamu.“ (Î 119, 99.104)

„Blaze ãlovûku,jenÏ na‰el moudrost.“
„Bude jako strom zasazen˘ u vody; své
kofieny zapustil u vodního toku, neza-
kusí pfiicházející Ïár. Jeho listí je zele-
né, v roce sucha se niãeho neobává,
nepfiestává nést plody.“ (Pfi 3,13; Jr
17,8)



„Potom jsem vidûl jiného andûla, jak
s velikou mocí sestupuje z nebe; a ze-
mû byla ozáfiena jeho slávou.Zvolal mo-
hutn˘m hlasem:Padl,padl velik˘ Baby-
lón a stal se doupûtem démonÛ, skr˘‰í
v‰ech neãist˘ch duchÛ a kaÏdého zlo-
vûstného a nenávidûného ptáka.“„A sly-
‰el jsem jin˘ hlas z nebe: Vyjdi, lide
mÛj, z toho mûsta,nemûjte úãast na je-
ho hfií‰ích, aby vás nestihly jeho po-
hromy.“ (Zj 18,1.2.4)

Uveden˘ text poukazuje na dobu,
kdy bude znovu ohlá‰en pád Babyló-
na,tentokrát druh˘m andûlem (Zj 14,8).
V tomto pfiípadû v‰ak bude poselství
doplnûno zmínkou o dal‰ím úpadku
náboÏensk˘ch organizací, které tvofií
Babylón.Tuto degradaci církví lze pozo-
rovat zvlá‰tû od roku 1844,kdy bylo po-
selství ohlá‰eno poprvé. Poselství po-
pisuje Ïalostn˘ stav, ve kterém se círk-
ve nacházejí. KaÏdé odmítnutí pravdy
evangelia zatemÀuje rozum a zatvrzuje
srdce, aÏ se lidé stanou zatvrzele nevû-
fiícími. Pfies v˘strahy, které jim BÛh dá-
vá,po‰lapávají i nadále pfiikázání Desa-
tera,aÏ nakonec zaãnou pronásledovat
ty,kdo pfiikázání Desatera respektují ja-
ko svatá. NeváÏí si JeÏí‰e Krista, proto-

Ïe pohrdají jeho slovem a lidem. Po-
kud kfiesÈanské církve pfiijímají uãení
spiritismu, padají zábrany proti tûles-
n˘m sklonÛm a náboÏenství se stává
plá‰tíkem, kter˘ má zakr˘t nejhrub‰í
nepravosti. Víra ve spiritistické proje-
vy otevírá dvefie svodÛm a ìábelskému
uãení, takÏe se v církvích projeví vliv
padl˘ch andûlÛ.

O Babylónu v dobû, o níÏ proroctví
mluví, se fiíká: „Jeho hfiíchy se navr‰ily
aÏ k nebi a BÛh nezapomnûl na jeho
viny.“ (Zj 18,5) Babylón naplnil míru
své nepravosti a brzy na nûj padne
zkáza. BÛh v‰ak má v Babylónu stále
je‰tû svÛj lid.Dfiíve neÏ na Babylón do-
padnou ohlá‰ené tresty, musí b˘t tito
vûrní vyvoláni,aby se nepodíleli na hfií-
chu Babylóna a „nestihly“ je „jeho po-
hromy“. Proroctví proto hovofií o ná-
boÏenském hnutí znázornûném andû-
lem, kter˘ pfiichází z nebe, osvûtluje
zemi svou slávou, volá siln˘m hlasem
a ohla‰uje hfiíchy Babylóna. Spolu s je-
ho poselstvím zaznívá také volání: „Vy-
jdi, lide mÛj, z toho mûsta!“Tyto v˘zvy
spolu s poselstvím tfietího andûla jsou
posledním varováním obyvatelÛm té-
to planety.
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POSLEDNÍ VAROVÁNÍ
V dobû hlásání poselství druhého andûla sejdou mnozí kvÛli utrpení ze

správné cesty. Budou zde v‰ak i ti, kdo pfiijmou nabízenou záchranu.



Svût spûje ke stra‰nému konci.Moc-
nosti, které budou spoleãnû bojovat
proti BoÏím pfiikázáním, nafiídí, aby se
„v‰ichni, malí i velcí, bohatí i chudí,
svobodní i otroci“ (Zj 13,16) fiídili tra-
dicí církve, a zachovávali nesprávn˘
den odpoãinku.V‰ichni, kdo nebudou
chtít pfiijmout tato nafiízení, budou vy-
staveni trestÛm, aÏ bude nakonec vy-
hlá‰eno, Ïe zasluhují trest smrti. BoÏí
zákon, kter˘ zahrnuje také prav˘ den
BoÏího odpoãinku,vyÏaduje poslu‰nost
a varuje, Ïe jeho pfiestupníky stihne
BoÏí trest.

POSELSTVÍ T¤ETÍHO ANDùLA
A JEHO DÒSLEDKY

KdyÏ bude lidem celá záleÏitost takto
vyloÏena, pak kaÏd˘, kdo nebude re-
spektovat BoÏí zákon a bude se fiídit
lidsk˘mi pfiíkazy, pfiijme znamení ‰el-
my,znamení poddanosti mocnosti,kte-
rou se rozhodne poslouchat více neÏ
Boha; pak zazní z nebe varování: „Kdo
kleká pfied ‰elmou a pfied její sochou,
kdo pfiijímá její cejch na ãelo ãi na ru-
ku, bude pít víno BoÏího rozhorlení,
které BÛh nalévá nefiedûné do ãí‰e své-
ho hnûvu.“ (Zj 14,9.10)

BoÏí hnûv v‰ak pocítí jen lidé, ktefií
mûli moÏnost poznat a pochopit prav-
du evangelia, ale odmítli ji. Mnoho lidí
totiÏ zatím nemûlo pfiíleÏitost sly‰et
poselství, které je aktuální pro tuto do-
bu; nikdo je neseznámil se závazností
ãtvrtého pfiikázání. Pán, kter˘ ví, co je
v lidsk˘ch srdcích, a zná kaÏdou po-
hnutku, nenechá nikoho, kdo chce po-
znat pravdu, v nejistotû, oã ve velkém
sporu jde. NeÏádá, aby lidé pfiijímali

pfiikázání slepû. KaÏd˘ obdrÏí dostatek
informací, aby se mohl rozumnû roz-
hodnout.

Sobota bude velk˘m zku‰ebním ka-
menem vûrnosti, protoÏe je to zvlá‰È
popíran˘ ãlánek biblického uãení. AÏ
budou lidé podrobeni závûreãné zkou‰-
ce,bude jasnû vymezena hranice mezi
tûmi, kdo Bohu slouÏí, a kdo mu ne-
slouÏí. Zachovávání nesprávného dne
odpoãinku v souladu se zákony státu,
ale proti ãtvrtému pfiikázání,bude proje-
vem vûrnosti moci,která je Bohu nepfiá-
telská. Zachovávání pravé soboty jako
v˘raz poslu‰nosti BoÏího zákona bude
dÛkazem vûrnosti Stvofiiteli. Jedna ãást
lidí pfiijetím znamení podfiízenosti svût-
ské moci pfiijme znamení ‰elmy,druhá,
která se rozhodne,Ïe zÛstane vûrná Bo-
Ïí autoritû, pfiijme BoÏí peãeÈ.

Lidé, ktefií hlásali poselství tfietího
andûla, byli ãasto povaÏováni za pani-
káfie. Jejich pfiedpovûdi, Ïe se ve Spo-
jen˘ch státech projeví náboÏenská ne-
sná‰enlivost, Ïe se církev spojí se stá-
tem a spoleãnû budou pronásledovat
v‰echny, kdo budou zachovávat BoÏí
pfiikázání,byly povaÏovány za nesmysl-
né a smû‰né. Ameriãané sebejistû tvr-
dili, Ïe tato zemû nebude nikdy niãím
jin˘m, neÏ ãím byla – tedy obhájcem
náboÏenské svobody.KdyÏ se v‰ak zaã-
ne mluvit o vynuceném zachovávání
nedûle,bude zfiejmé,Ïe se blíÏí událost,
o níÏ lidé tak dlouho pochybovali a v niÏ
nevûfiili.Poselství tfietího andûla pak bu-
de mít dosud nepoznan˘ úãinek.

V kaÏdé dobû posílá BÛh své sluÏeb-
níky, aby kárali hfiích – jak ve svûtû, tak
v církvi. Lidé v‰ak chtûjí sly‰et pfiíjem-
né fieãi, nemají zájem o ãistou a nepfii-
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krá‰lenou pravdu. Mnozí reformátofii
se na poãátku svého pÛsobení snaÏili
vyt˘kat hfiíchy církve a lidí velmi opa-
trnû. Doufali, Ïe pfiíkladem ãistého kfies-
Èanského Ïivota pfiivedou lidi zpût k bib-
lickému uãení.KdyÏ je v‰ak naplnil BoÏí
Duch,museli hlásat jasné v˘roky Bible –
uãení, které pÛvodnû nechtûli zvûsto-
vat, podobnû jako kdyÏ byl naplnûn
Duchem Eliá‰,kter˘ pak vyt˘kal hfiíchy
bezboÏného krále a odpadlého lidu.By-
li nuceni ‰ífiit pravdu a mluvit o nebez-
peãí,které ohroÏuje Ïivot lidí. Bez obav
z následkÛ kázali zvûst, kterou jim Pán
svûfiil, a lidé museli varování vyslech-
nout.

Tak bude také hlásáno poselství tfie-
tího andûla. AÏ nastane doba,kdy bude
tfieba,aby bylo ‰ífieno s maximální inten-
zitou,bude Pán pÛsobit prostfiednictvím
prost˘ch lidí, ktefií získají kvalifikaci
spí‰e pomazáním Ducha neÏ studiem
ve vûdeck˘ch ústavech. Vûfiící budou
radostnû zvûstovat poselství, které jim
BÛh svûfiil.Odhalí hfiíchy Babylóna, tra-
gické následky vynuceného zachovává-
ní církevních tradic,vliv spiritismu,ne-
nápadn˘, ale rychl˘ postup papeÏské
moci. Budou burcovat lidi váÏn˘mi v˘-
strahami. Varování vyslechnou tisíce
a desetitisíce lidí, ktefií je‰tû nikdy nic
takového nesly‰eli. S úÏasem se dozvû-
dí, Ïe Babylónem je církev, která padla
kvÛli sv˘m bludÛm a hfiíchÛm,kvÛli to-
mu,Ïe zavrhla BoÏí pravdu.KdyÏ se pak
lidé obrátí na své dfiívûj‰í uãitele s nalé-
havou otázkou,zda je to pravda,budou
jim kazatelé pfiedkládat bajky a pfied-
povídat pfiíjemné vûci, aby uklidnili je-
jich obavy a uti‰ili jejich probuzené
svûdomí. Nûktefií lidé se v‰ak nespoko-

jí pouze s lidskou autoritou a budou Ïá-
dat jednoznaãné dÛkazy z Písma; du-
chovní tím budou poboufieni – tak jako
kdysi farizeové –,protoÏe tím bude zpo-
chybnûna jejich autorita, oznaãí posel-
ství za ìábelské a davy lidí milujících
hfiích vyburcují k tomu,aby hlasatelÛm
poselství zlofieãili a pronásledovali je.

AÏ se spor pfienese do nov˘ch oblas-
tí a pozornost lidí bude upoutána na
po‰lapávan˘ BoÏí zákon,satan se rozzu-
fií.Moc,která provází poselství,doÏene
odpÛrce témûfi k ‰ílenství. Duchovní
vynaloÏí takfika nadlidské úsilí, jen aby
zabránili roz‰ífiení evangelia mezi ãleny
jejich církví. V‰emi dostupn˘mi pro-
stfiedky se budou snaÏit potlaãit diskuse
o tûchto Ïivotnû dÛleÏit˘ch otázkách.
Církve budou Ïádat o pomoc stát.V tom-
to úsilí se katolíci spojí s protestanty.
AÏ hnutí,vynucující zachovávání nedû-
le, zesílí, budou vydávány zákony proti
lidem,ktefií zachovávají BoÏí pfiikázání.
Bude jim vyhroÏováno penûÏit˘mi tres-
ty a vûzením, budou jim nabízena vliv-
ná místa, rÛzné odmûny a v˘hody, jen
aby se zfiekli své víry. Oni v‰ak budou
vytrvale odpovídat:„DokaÏte nám z Bo-
Ïího slova,Ïe se m˘líme.“Obdobnû rea-
goval za podobn˘ch okolností Luther.
Lidé,ktefií budou pfiedvádûni k soudÛm,
se pevnû postaví za evangelium.Mnozí
z tûch, kdo je usly‰í, se rozhodnou za-
chovávat v‰echna BoÏí pfiikázání. Tak
se s pravdou evangelia seznámí tisíce
lidí, ktefií by se o ní jinak nedozvûdûli.

ÚTRAPY POSLEDNÍCH DNÒ

DÛsledná poslu‰nost BoÏího slova bu-
de pokládána za vzpouru. Zaslepeni
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satanem budou rodiãe jednat tvrdû s vû-
fiícími dûtmi, nadfiízení budou utlaão-
vat své podfiízené zachovávající pfiiká-
zání.Láska a náklonnost ochabnou.Ro-
diãe budou vyhánût dûti z domova.Tak
se do písmene splní slova apo‰tola Pav-
la:„V‰ichni,kdo chtûjí zboÏnû Ïít v Kris-
tu JeÏí‰i,zakusí pronásledování.“(2 Tm
3,12) ProtoÏe stoupenci evangelia od-
mítnou uctívat nedûli jako sobotu, bu-
dou mnozí z nich uvûznûni, jiní vypo-
vûzeni ze zemû, dal‰í budou trpût jako
otroci. Dnes nám nûco takového pfii-
padá nemoÏné.AÏ bude v‰ak lidem od-
Àat BoÏí Duch,kter˘ je chrání,a budou
vydáni napospas satanovi, kter˘ nená-
vidí BoÏí pfiikázání, budou se dít neob-
vyklé vûci. âlovûk dokáÏe b˘t velice
krut˘,kdyÏ se mu ze srdce vytratí láska
a úcta.

S blíÏící se boufií mnozí z tûch, kdo
sice pfiijali poselství tfietího andûla, ale
nenechali se „posvûtit poslu‰ností prav-
dy“, se vzdají svého názoru a pfiidají se
k odpÛrcÛm. Spojí se se svûtem,budou
s ním sdílet jeho názory a postupnû se
na v‰echno budou dívat i stejn˘ma oãi-
ma. A potom,aÏ budou postaveni pfied
zkou‰ku, rozhodnou se pro snaz‰í ces-
tu.Lidé nadaní,pfiíjemného vystupová-
ní,ktefií kdysi vyznávali pravé evangeli-
um,pouÏijí v‰echny své schopnosti,aby
oklamali a svedli dal‰í. Stanou se nej-
rozhodnûj‰ími nepfiáteli sv˘ch b˘val˘ch
spoluvûfiících. AÏ se svûtitelé soboty do-
stanou pfied soudy,aby se odpovídali ze
své víry, stanou se tito odpadlíci nejú-
ãinnûj‰ími satanov˘mi nástroji.Zahrnou
je pomluvami a obvinûními; v˘mysly
a fale‰n˘mi informacemi proti nim po-
pudí pfiedstavitele státní moci.

V dobû pronásledování bude zkou-
‰ena víra tûch, ktefií vûrnû hlásali BoÏí
poselství a respektovali Boha a jeho slo-
vo. Na jejich srdce pÛsobil BoÏí Duch
a nutil je mluvit;pod jeho vlivem splni-
li svûfien˘ úkol, aniÏ by pfiitom mysleli
na následky, které jim hlásání poselství
mÛÏe pfiinést. Nebudou se ohlíÏet na
svÛj prospûch nebo na svoji povûst;
budou ochotni obûtovat i vlastní Ïivot.
VnejtûÏ‰ích chvílích, kdy se na nû sne-
sou ta nejhor‰í obvinûní,nûktefií z nich
zdû‰enû zvolají:„Kdybychom vûdûli, ja-
ké následky budou na‰e slova mít, ra-
dûji bychom mlãeli.“ S ohledem na na-
rÛstající obtíÏe a na poku‰ení, jímÏ na
nû satan bude dotírat, jim svûfien˘ úkol
bude pfiipadat nezvládnuteln˘. Dosta-
nou se do ohroÏení Ïivota. Jejich pÛ-
vodní nad‰ení se vytratí, ale cesty zpût
uÏ nebude. Tehdy, kdyÏ pocítí napros-
tou bezmocnost, budou Ïádat Boha
o posilu. Znovu si uvûdomí, Ïe nemlu-
vili svoje slova, ale to, co jim pfiikázal
BÛh, kter˘ je poslal, aby varovali ostat-
ní. S evangeliem se bytostnû ztotoÏnili
a musí je hlásat.

Podobné zkou‰ky proÏili také mno-
zí vûrní v minulosti.Viklef,Hus,Luther,
Tyndale, Baxter, Wesley Ïádali, aby je-
jich uãení bylo provûfieno Biblí. Byli
ochotni odvolat v‰echno, co odporuje
BoÏímu slovu.V hlásání evangelia je ne-
zastavila ani tûÏká perzekuce. V kaÏ-
dém dûjinném údobí bylo tfieba lidem
zvûstovat aktuální poselství pro onu do-
bu – podle toho, co BoÏí lid v daném
ãase potfieboval. KaÏdá nová pravda si
musela razit cestu nenávistí a odpo-
rem. Na lidi, kter˘m pfiinesla poÏehná-
ní, doléhaly tûÏkosti a poku‰ení. Pán
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dává nové poznání svému lidu tehdy,
kdyÏ je potfiebuje.A kdo by se odváÏil
toto evangelium nehlásat? BÛh vybízí
své následovníky, aby svûtu pfiedloÏili
poslední nabídku milosti, a oni nemo-
hou mlãet,protoÏe by tím ohrozili svou
vlastní záchranu. Kristovi vyslanci ne-
nesou odpovûdnost za následky. Musí
splnit svou povinnost a v‰e ostatní pfie-
nechat Bohu.

NarÛstající útlak zpÛsobí zmatek me-
zi BoÏími následovníky. Tehdy pocítí, Ïe
nastala rozhodující chvíle. Jejich svûdo-
mí a BoÏí slovo je bude uji‰Èovat, Ïe jed-
nají správnû. TûÏkosti nepoleví, oni v‰ak
budou mít stále více síly, aby jim mohli
odolat. Pfies stupÀující se tvrdost a ur-
putnost zápasu se zocelí ve své vífie a od-
vaze, a to úmûrnû hrozícímu nebezpeãí.
Budou prohla‰ovat: „NeodvaÏujeme se
mûnit BoÏí slovo; BoÏí zákon nebudeme
dûlit na ãást podstatnou a nepodstatnou,
abychom svût získali na svou stranu.Pán,
kterému slouÏíme,nás mÛÏe vysvobodit.
Kristus pfiemohl svût, a my bychom se
mûli bát poraÏeného svûta?“

Perzekuce v rÛzn˘ch podobách je
vlastnû projevem urãitého principu,je-
hoÏ platnost nepomine, dokud bude
existovat satan a Ïivotaschopné kfies-
Èanství. Nikdo totiÏ nemÛÏe slouÏit Bo-
hu,aniÏ by proti sobû nevyvolal nepfiá-
telství mocností zla. Proti takovému
ãlovûku útoãí zlí andûlé, znepokojení
tím,Ïe by jim mohl sv˘m vlivem vyrvat
z rukou jejich obûti. K tûmto andûlÛm
se pfiidávají zlí lidé, zahanbení dobr˘m
pfiíkladem,ktefií se ho pomocí poku‰e-
ní snaÏí odlouãit od Boha.Pokud se jim
to nepodafií, pouÏijí ke znásilnûní jeho
svûdomí represivní opatfiení.

MOHUTNÉ ·Í¤ENÍ EVANGELIA

Dokud JeÏí‰ slouÏí jako Pfiímluvce v ne-
beské svatyni, na vládce i lid pÛsobí
Duch svat˘. Mírní je a do urãité míry
ovlivÀuje státní zákony. Bez takov˘ch
zákonÛ by na svûtû bylo je‰tû mnohem
hÛfie. Mnozí státní ãinitelé jsou pfiitom
aktivními nástroji satana, ale i BÛh má
své „nástroje“ mezi pfiedními muÏi ná-
rodÛ.Nepfiítel pÛsobí na své sluhy, aby
vym˘‰leli opatfiení, která by mafiila Bo-
Ïí dílo; ov‰em na státníky, ktefií mají
pfied Bohem respekt, pÛsobí andûlé,
aby taková opatfiení mafiili nezpochyb-
niteln˘mi argumenty. Nûkolik muÏÛ
tak zadrÏuje mohutn˘ pfiíliv zla.Odpor
nepfiátel evangelia bude zadrÏen, aby
poselství tfietího andûla mohlo splnit
své poslání.AÏ bude znít poslední varo-
vání,upoutá pozornost také tûch pfied-
ních muÏÛ, jejichÏ prostfiednictvím BÛh
nyní pÛsobí, mnozí z nich je pfiijmou
a v dobû souÏení se postaví na stranu
BoÏího lidu.

Andûl, kter˘ se spojí s hlásáním po-
selství tfietího andûla,osvítí celou zemi
svou slávou.Bible tím pfiedpovídá neo-
byãejnû silné pÛsobení, které zasáhne
cel˘ svût. Adventní hnutí z let 1840 aÏ
1844 bylo slavn˘m projevem BoÏí mo-
ci – poselství prvního andûla bylo zane-
seno do v‰ech misijních stanic na svûtû
a v nûkter˘ch zemích vzbudilo nejvût‰í
náboÏenské hnutí od doby protestant-
ské reformace ‰estnáctého století.Av‰ak
hnutí vyvolané poselstvím tfietího an-
dûla bude je‰tû mohutnûj‰í.

Jeho pÛsobení se bude podobat to-
mu, co se odehrálo o letnicích. Tak ja-
ko Pán seslal „ran˘ dé‰È“ve vylití Ducha
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svatého na poãátku kázání evangelia,
aby vzácné semeno mohlo vzklíãit, tak
i na závûr dá „pozdní dé‰È“, aby úroda
uzrála. „Poznávejme Hospodina, usiluj-
me ho poznat. Jako jitfienka, tak jistû
on vyjde.Pfiijde k nám jako pfiívaly de‰-
ÈÛ a jako jarní dé‰È, jenÏ svlaÏuje zemi.“
(Oz 6,3) „Jásejte, synové Siónu, radujte
se z Hospodina,svého Boha,neboÈ vám
dá uãitele spravedlnosti a jako na za-
ãátku vám se‰le hojnost de‰ÈÛ podzim-
ních i jarních.“( Jl 2,23) „Stane se v po-
sledních dnech, praví BÛh, se‰lu svého
Ducha na v‰echny lidi.“ „A kaÏd˘, kdo
vz˘vá jméno Pánû, bude zachránûn.“
(Sk 2,17.21)

Velké dílo evangelia neskonãí men-
‰ím projevem BoÏí moci, neÏ jak˘m se
vyznaãoval jeho zaãátek. Proroctví,
která se splnila pfii seslání raného de‰-
tû na poãátku kfiesÈansk˘ch dûjin, se
znovu splní v pozdním de‰ti na konci
kfiesÈansk˘ch dûjin.Bude to „ãas odpo-
ãinutí“, rozvlaÏení, které pfiedpovûdûl
apo‰tol Petr, kdyÏ prohlásil: „âiÀte po-
kání a obraÈte se, aby byly smazány va-
‰e hfiíchy a pfii‰el ãas HospodinÛv, ãas
odpoãinutí, kdy po‰le JeÏí‰e, Mesiá‰e,
kterého vám urãil.“ (Sk 3,19.20)

Kristovi následovníci budou radost-
nû zvûstovat BoÏí poselství – po celém
svûtû budou varování ‰ífiit tisíce lidí.
Budou se dít zázraky, nemocní budou
uzdravováni; vûfiící budou provázet
znamení a zázraky.Také satan bude pÛ-
sobit lÏivé zázraky,dokonce nechá pfied
zraky lidí sestoupit oheÀ z nebe na zem
(Zj 13,13). Obyvatelé zemû se budou
muset rozhodnout,na kterou stranu se
pfiidají.

Poselství nebude ‰ífieno ani tak po-
mocí argumentÛ jako hlubok˘m pfie-
svûdãováním BoÏího Ducha.DÛkazy uÏ
byly pfiedloÏeny, semeno bylo zaseto.
A nyní klíãí a pfiiná‰í plody. Tiskoviny
roz‰ífiené evangelisty zapÛsobily sv˘m
vlivem. Mnozí lidé, na které mûly vliv,
v‰ak nemohli v‰emu správnû rozumût
nebo se evangeliem fiídit.Nyní v‰ak pro-
nikají paprsky „svûtla“v‰ude,evangeli-
um lze vidût v celé jeho kráse a upfiím-
ní vûfiící lámou pouta,která je svazova-
la. Rodinné svazky a církevní vztahy je
uÏ nemohou zadrÏet. Pravda evangelia
má pro nû vût‰í cenu neÏ v‰echno ostat-
ní. Navzdory silám, které se spojí proti
pravdû, se velk˘ poãet lidí postaví na
BoÏí stranu.



„V oné dobû povstane Míkael, velk˘
ochránce,a bude stát pfii synech tvého
lidu.Bude to doba souÏení, jaké nebylo
od vzniku národa aÏ do této doby.Voné
dobû bude vypro‰tûn tvÛj lid, kaÏd˘,
kdo je zapsán v Knize.“ (Da 12,1)

AÏ se uzavfie hlásání trojandûlského
poselství,pfiestane se Kristus pfiimlouvat
za hfií‰né obyvatele svûta.BoÏí lid splnil
svÛj úkol,obdrÏel „pozdní dé‰È“,„ãas od-
poãinutí“od Hospodina,a je pfiipraven
pro nastávající ãas zkou‰ky.Andûl, vra-
cející se ze zemû,ohla‰uje,Ïe jeho úkol
skonãil.Na svût pfii‰la závûreãná zkou‰-
ka a v‰ichni,kdo zÛstali vûrni BoÏím pfii-
kázáním, dostali „peãeÈ Ïivého Boha“.
Tehdy JeÏí‰ ukonãí svou prostfiednickou
sluÏbu v nebeské svatyni.Pozvedne ru-
ce a pronese siln˘m hlasem:„Dokonáno
jest!“ Zástupy andûlÛ sloÏí své koruny,
kdyÏ Kristus slavnostnû oznámí: „Kdo
kfiivdí, aÈ kfiivdí dál,kdo je po‰pinûn,aÈ
zÛstane ve ‰pínû – kdo je spravedliv˘,
aÈ zÛstane spravedliv˘, kdo je svat˘, aÈ
setrvá ve svatosti.“(Zj 22,11) Pfiípad kaÏ-
dého ãlovûka jiÏ bude rozhodnut, buì
k Ïivotu,nebo k smrti. JeÏí‰ Kristus vy-
konal smífiení za svÛj lid a vymazal je-

ho hfiíchy. Doplnil se poãet obãanÛ je-
ho království, kde JeÏí‰ bude vládnout
jako Král králÛ a Pán pánÛ.

AÏ Kristus opustí nebeskou svatyni,
zahalí obyvatele zemû temnota.Vté do-
bû budou muset vûfiící Ïít pfied svat˘m
Bohem bez pfiímluvce.Moc,která dosud
zadrÏovala bezboÏné, pfiestane pÛsobit,
a satan získá neomezenou nadvládu nad
zatvrzel˘mi lidmi. BoÏí trpûlivost skon-
ãila. Svût odmítl BoÏí milost,pohrdl Bo-
Ïí láskou a po‰lapal BoÏí zákon.BezboÏ-
ní lidé za‰li za hranici BoÏí milosti.BoÏí
Duch, kterému tvrdo‰íjnû vzdorovali,
od nich odstoupil.Nebude je chránit Bo-
Ïí milost a budou vydáni napospas sa-
tanu,kter˘ pak zavleãe obyvatele svûta
do závûreãné velké doby souÏení.BoÏí
andûlé pfiestanou bránit prÛchodu lid-
sk˘ch vá‰ní – uvolní se v‰echno zadr-
Ïované napûtí. Cel˘ svût bude zataÏen
do zkázy, jeÏ bude dûsivûj‰í, neÏ byla
zkáza starého Jeruzaléma.

Jedin˘ andûl usmrtil v‰echny prvo-
rozené v Egyptû a naplnil zemi smut-
kem a náfikem. KdyÏ David pfiestoupil
BoÏí pfiíkaz tím, Ïe nechal seãíst lid,
zpÛsobil jedin˘ andûl stra‰nou zkázu,
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jako trest za jeho hfiích. Moc, kterou
uplatnili BoÏí andûlé,uplatní – aÏ to BÛh
dovolí – také zlí andûlé.Tyto síly jsou jiÏ
pfiipraveny, a pouze BoÏí svolení jim
brání v tom,aby mohly zahájit dílo v‰e-
obecné zkázy.

Lidé, ktefií zachovávali BoÏí zákon,
budou obvinûni,Ïe zapfiíãinili rány,kte-
ré dopadly na svût; bude jim pfiisuzo-
vána vina za stra‰né pfiírodní pohromy,
války a krveprolévání,které naplní svût
bídou.Moc,provázející poslední varov-
né poselství, vyvolává zlobu bezboÏ-
n˘ch. Jejich zá‰È se projeví proti v‰em,
kdo pfiijmou toto poselství, a satan tak
je‰tû více rozdm˘chá nenávist a proná-
sledování.

KdyÏ BÛh opustil Ïidovsk˘ národ,ne-
poznali to ani knûÏí, ani lid. I kdyÏ je
ovládl satan a propadli nejodpornûj‰ím
vá‰ním, stále se povaÏovali za Bohem
vyvolené.KnûÏí pokraãovali dál v chrá-
mové sluÏbû,na poskvrnûném oltáfii pfii-
ná‰eli dále obûti,dennû svolávali poÏe-
hnání na národ,kter˘ nesl vinu za smrt
drahého BoÏího Syna a pokou‰el se zni-
ãit jeho sluÏebníky a apo‰toly.A stejnû
tak i nyní: aÏ bude v nebeské svatyni
vyhlá‰eno neodvolatelné rozhodnutí,
a tím navÏdy urãen údûl svûta,obyvate-
lé zemû o tom nebudou mít ani tu‰ení.
Lidé, které nakonec BoÏí Duch opustí,
budou i nadále dodrÏovat náboÏenské
formy. Satanská horlivost, kterou jim
vdechne vládce zla,aby mohl dokonãit
své zhoubné plány, bude vypadat jako
horlivost pro Boha.

ProtoÏe se sobota stane pfiedmûtem
sporu v celém kfiesÈanstvu a protoÏe
se církve spojí se svûtsk˘mi úfiady, aby
vynutily uctívání nedûle, stane se pfied-

mûtem v‰eobecného zatracování malá
men‰ina, která se nebude chtít podro-
bit názoru vût‰iny.Zazní poÏadavek,aby
nebyla tolerována men‰ina,která se sta-
ví proti nafiízení církví a státnímu záko-
nu, protoÏe je lep‰í, aby trpûlo pouze
nûkolik lidí, neÏ aby cel˘ národ upadl
do zmatku a nezákonnosti. Stejnû argu-
mentovali pfied více neÏ 1900 lety pfied-
stavitelé Ïidovského národa proti Kris-
tu. Prohnan˘ Kaifá‰ prohlásil: „Je pro
vás lépe,aby jeden ãlovûk zemfiel za lid,
neÏ aby zahynul cel˘ národ.“ ( J 11,50)
To bude rozhodující argument. Nako-
nec bude proti svûtitelÛm pravé soboty
vydáno nafiízení, podle kterého si za-
slouÏí nejpfiísnûj‰í trest a po urãité do-
bû budou moci b˘t odsouzeni k smrti.
Katolicismus ve Starém svûtû a odpad-
l˘ protestantismus v Novém svûtû se
spojí ve spoleãném postupu proti tûm,
kdo dodrÏují v‰echna BoÏí pfiikázání.

Pak pro BoÏí lid nastane doba souÏe-
ní a utrpení, kterou popsal prorok Je-
remiá‰ jako dobu Jákobova souÏení:„To-
to praví Hospodin: Sly‰eli jsme dûsupln˘
hlas. Strach a nikde pokoj...V‰echny tvá-
fie byly zsinalé.Bûda,bude to velik˘ den
bez obdoby, ãas souÏení pro Jákoba, ale
bude z nûho zachránûn.“ ( Jr 30,5-7)

JÁKOBOVA NOC – 
P¤EDOBRAZ DOBY SOUÎENÍ

Jákobova noc úzkosti, kdy v modlitbû
bojoval o vysvobození z rukou Ezaua
(Gn 32,24-30), je obrazem toho, co
proÏije BoÏí lid v dobû souÏení. Jákob
podvedl svého otce, aby získal poÏe-
hnání urãené Ezauovi. A protoÏe mu
Ezau hrozil, Ïe ho zabije, utekl Jákob
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z domu, aby se zachránil. Poté proÏil
mnoho let v cizinû a teprve na BoÏí
rozkaz se vydal na zpáteãní cestu do
rodné zemû – i se sv˘mi Ïenami a dût-
mi,se sv˘mi stády dobytka a ovcí.KdyÏ
dorazil k hranicím zemû, vydûsila ho
zpráva,Ïe se blíÏí Ezau spolu s oddílem
bojovníkÛ, kter˘ se mu bezpochyby
chce pomstít.Zdálo se,Ïe Jákob a jeho
druÏina,neozbrojení a bezbranní,musí
padnout za obûÈ násilí a krveprolití.
Kromû úzkosti a strachu proÏíval Já-
kob je‰tû vûdomí vlastní viny, protoÏe
do této nebezpeãné situace ho pfiivedl
jeho vlastní hfiích. Jedinou nadûjí pro
nûj byla BoÏí milost, jedinou obranou
modlitba. Nezapomnûl na nic, ãím by
sám mohl usmífiit svého bratra za kfiiv-
du,které se proti nûmu dopustil, a ãím
by odvrátil hrozící nebezpeãí. Podob-
nû i nyní,kdyÏ se blíÏí doba souÏení,by
mûli Kristovi následovníci vynaloÏit
v‰echno své úsilí,aby se lidem pfiedsta-
vili v pravém svûtle a rozpt˘lili pfied-
sudky a odvrátili nebezpeãí, které hro-
zí svobodû svûdomí.

Jákob se vzdálil od své rodiny, aby
nevidûla jeho úzkost,a sám rozmlouval
s Bohem. Vyznával své hfiíchy a dûko-
val za milost, kterou mu BÛh projevil.
V hluboké pokofie se dovolával smlou-
vy uzavfiené s otci, i slibÛ,které mu BÛh
dal v noãním vidûní v Bételu i v zemi
jeho vyhnanství. Nade‰el rozhodující
okamÏik jeho Ïivota,v sázce bylo v‰ech-
no. O samotû, obklopen tmou se vytr-
vale modlil a pokofioval pfied Bohem,
kdyÏ tu znenadání pocítil, jak se jeho
ramene dotkla nûãí ruka. JelikoÏ se do-
mníval, Ïe mu neznám˘ nepfiítel usilu-
je o Ïivot, pustil se do zoufalého zápa-

su, do kterého vloÏil v‰echny své síly.
S nadcházejícím úsvitem projevil cizi-
nec nadlidskou sílu a po jeho dotyku se
zdálo, Ïe siln˘ muÏ je ochromen. Jako
bezmocn˘, plaãící prosebník padl své-
mu tajemnému protivníkovi kolem kr-
ku. AÏ nyní Jákob pochopil, Ïe vlastnû
bojoval s andûlem smlouvy. I kdyÏ ne-
byl schopen dal‰ího boje a proÏíval ne-
smírnou bolest, od svého úmyslu neu-
pustil. UÏ dlouho ho trápil neklid a v˘-
ãitky svûdomí, uÏ dlouho trpûl za svÛj
hfiích. Nyní musí získat uji‰tûní, Ïe mu
BÛh odpustil. Zdálo se, Ïe ho náv‰tûv-
ník chce opustit. Jákob se v‰ak na nûho
povûsil a úpûnlivû prosil o poÏehnání.
Andûl na nûj naléhal: „PusÈ mne,vze‰la
jitfienka.“ Jákob v‰ak zvolal: „Nepustím
tû, dokud mi nepoÏehná‰.“ (Gn 32,27)
Jaká se tu projevila dÛvûra,odhodlanost
a vytrvalost.Kdyby to byl drz˘,opováÏ-
liv˘ poÏadavek, Jákob by byl okamÏi-
tû zniãen. Jákob v‰ak mluvil s dÛvûrou
ãlovûka,kter˘ vyznává svou slabost a ne-
hodnost, a pfiitom vûfií v milost Boha,
kter˘ vûrnû dodrÏuje smlouvu.

„Jako kníÏe se utkal s andûlem a ob-
stál.“ (Oz 12,5) Pokorou, lítostí a ode-
vzdaností pfiemohl tento hfií‰n˘,bloudí-
cí smrtelník Vládce nebes. S chvûním
se drÏel BoÏích slibÛ a BÛh nemohl od-
mítnout prosbu hfií‰níka.Na dÛkaz jeho
vítûzství a proto,aby i dal‰í byli povzbu-
zeni v následování jeho pfiíkladu, mu
BÛh zmûnil jméno; to, které pfiipomí-
nalo jeho hfiích, nahradil jménem, kte-
ré bylo svûdectvím o jeho vítûzství.To,
Ïe Jákob zvítûzil v souboji s Bohem,by-
lo zárukou, Ïe zvítûzí i nad lidmi.UÏ se
nebál setkání se sv˘m rozzloben˘m brat-
rem, protoÏe BÛh mu bude obranou.
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Satan Jákoba obvinil pfied andûly
a tvrdil,Ïe má právo zahubit ho za jeho
hfiíchy. Navedl Ezaua, aby vytáhl proti
Jákobovi,kterému se bûhem dlouhého
noãního zápasu snaÏil vnutit pocit vi-
ny. Tím ho chtûl odradit, aby pfiestal
spoléhat na Boha. Pfiivedl ho aÏ na po-
kraj zoufalství. Jákob vûdûl, Ïe bez po-
moci z nebe zahyne, a proto upfiímnû
prosil o odpu‰tûní svého hfiíchu a do-
volával se BoÏí milosti. Nedal se odvrá-
tit od svého úmyslu;pevnû se drÏel an-
dûla, úpûnlivû, se slzami v oãích ho
prosil, aÏ zvítûzil.

Jako satan zapÛsobil na Ezaua, aby
vytáhl proti Jákobovi,tak bude pÛsobit
na bezboÏníky,aby zniãili BoÏí lid v ãa-
se souÏení.A jako obvinil Jákoba,tak bu-
de obviÀovat BoÏí lid. Pokládá svût za
své panství,av‰ak malá skupina lidí,kte-
fií zachovávají BoÏí pfiikázání, se posta-
ví proti jeho nadvládû. Kdyby je mohl
zniãit,bylo by jeho vítûzství úplné.Vidí,
Ïe je stfieÏí svatí andûlé a vyvozuje z to-
ho, Ïe jim byly odpu‰tûny hfiíchy. Neví
v‰ak,Ïe o jejich pfiípadech bylo rozhod-
nuto v nebeské svatyni. Zná podrobnû
hfiíchy, k jejichÏ spáchání je svedl; pfied-
kládá je Bohu v nejnepfiíznivûj‰ím svût-
le a tvrdí, Ïe tento lid si zaslouÏí právû
tak jako on, aby byl vylouãen z BoÏí
pfiíznû. Prohla‰uje, Ïe Pán nemÛÏe ve
své spravedlnosti odpustit jejich hfiíchy,
a pfiitom jej a jeho andûly zahubit. Tvr-
dí, Ïe jsou jeho kofiistí a poÏaduje, aby
mu byli vydáni, aby je mohl zniãit.

Satan obviÀuje BoÏí lid za hfiíchy, kte-
ré spáchali,a BÛh mu dovoluje,aby jeho
lid do krajnosti zkou‰el. Jejich víra a dÛ-
vûra v Boha i jejich vytrvalost bude tvr-
dû zkou‰ena. KdyÏ sledují svou vlastní

minulost, jejich nadûje se tenãí.Vcelém
svém Ïivotû vidí totiÏ jen málo dobrého.
Plnû si uvûdomují svou slabost a nehod-
nost. Satan se je snaÏí vydûsit pomy‰le-
ním, Ïe jejich pfiípad je beznadûjn˘ – Ïe
jsou neãistí a tuto neãistotu nelze od-
stranit.Doufá,Ïe se mu tak podafií zniãit
jejich víru, Ïe pak podlehnou jeho po-
ku‰ením a pfiestanou b˘t vûrní Bohu.

I kdyÏ BoÏí vûrní budou obklopeni
nepfiáteli,ktefií se je budou snaÏit zniãit,
nebudou se bát utrpení pro pravdu, ale
toho, Ïe nevyznali v‰echny hfiíchy a zda
kvÛli nûjakému jejich nedostatku se
v jejich pfiípadû bude vÛbec moci splnit
Spasitelovo zaslíbení: „Zachovám tû
v hodinû zkou‰ky, která pfiijde na cel˘
svût.“(Zj 3,10) Kdyby BoÏí následovníci
mûli jistotu,Ïe jim Pán odpustil v‰echny
hfiíchy, nebáli by se muãení a smrti.
Kdyby se v‰ak ukázalo, Ïe si nezaslouÏí
BoÏí pfiízeÀ, a kdyby ztratili Ïivot kvÛli
sv˘m povahov˘m nedostatkÛm,bylo by
tím zneuctûno svaté BoÏí jméno.

TùÎKÁ ZKOU·KA VÍRY

Ze v‰ech stran na nû budou doléhat
zrádné úklady,v‰ude se budou setkávat
s projevy vzpoury.To v nich vyvolá ne-
smírnû silnou touhu po tom,aby velké
odpadnutí a bezboÏnost bezboÏn˘ch
vzaly uÏ rychl˘ konec. Prosí Boha, aby
vzpouru zastavil,a pfiitom si vyãítají,Ïe
sami nemají více síly ãelit pfiívalu zla.
Cítí, Ïe kdyby vÏdycky dali v‰echny sí-
ly do sluÏby Kristu,byli by silnûj‰í a sa-
tan by nad nimi nemohl vítûzit.

Pláãí pfied Bohem, pfiipomínají, Ïe
uÏ prosili o odpu‰tûní mnoha sv˘ch hfií-
chÛ a dovolávají se Spasitelova zaslíbe-
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ní: „AÈ se chopí mé zá‰tity a uzavfie se
mnou pokoj,aÈ se mnou uzavfie pokoj.“
(Iz 27,5) Jejich víra nezakolísá, i kdyÏ
nedostanou okamÏitû odpovûì na své
modlitby. Navzdory úzkosti, hrÛzám
a tûÏkostem se nepfiestávají modlit.Pev-
nû se drÏí Boha – tak jako se Jákob dr-
Ïel andûla – a ve svém srdci volají: „Ne-
pustím tû, dokud mi nepoÏehná‰.“

Kdyby Jákob uÏ pfiedtím nelitoval
svého hfiíchu – Ïe získal prvorozenství
podvodem –,BÛh by jeho modlitbu ne-
vysly‰el a nezachoval by milostivû jeho
Ïivot.Podobnû by byli pfiemoÏeni v do-
bû souÏení BoÏí vûrní – trápící se stra-
chem a úzkostí, kdyby mûli nûjaké ne-
vyznané hfiíchy. Zoufalství by je zbavi-
lo víry a nemûli by jistotu, Ïe mohou
Boha prosit o vysvobození. Budou si
plnû uvûdomovat svou nehodnost, ne-
budou v‰ak muset odhalovat Ïádné skry-
té nepravosti. Jejich hfiíchy uÏ byly pfied-
loÏeny na soudu – byly uÏ vymazány
a BÛh na nû uÏ více nevzpomene.

Satan se snaÏí pfiivést lidi k pfiesvûd-
ãení,Ïe BÛh bude pfiehlíÏet jejich nevûr-
nost v drobn˘ch záleÏitostech Ïivota.Pán
v‰ak jednáním s Jákobem ukazuje, Ïe
v Ïádném pfiípadû nebude schvalovat
nebo trpût zlo. Satan pfiemÛÏe v‰echny,
kdo se pokou‰ejí omlouvat nebo skr˘-
vat své hfiíchy, kdo dovolují, aby jejich
hfiíchy zÛstávaly v nebesk˘ch knihách
nevyznané a neodpu‰tûné.âím lépe zna-

jí BoÏí vÛli a ãím vy‰‰í postavení zastá-
vají, tím více jejich nesprávné chování
Boha rmoutí, a tím snadnûji nad nimi
nepfiítel zvítûzí.Lidé,ktefií odkládají pfií-
pravu na BoÏí den, ji nedoÏenou v do-
bû souÏení ani kdykoli pozdûji – jejich
pfiípad je beznadûjn˘.

Zatímco formální kfiesÈané, ktefií na-
stoupí do posledního stra‰ného boje
nepfiipraveni, budou v zoufalství a úz-
kosti vyznávat své hfiíchy, velk˘ odpÛr-
ce bude mít z jejich útrap potû‰ení.
Jejich vyznání se svou podstatou fiadí
k vyznání Ezaua nebo Jidá‰e. Tito lidé
totiÏ nafiíkají nad následky svého pfie-
stoupení, nikoli nad samotn˘m hfií-
chem. Necítí pravou lítost, zlo se jim
neo‰kliví. Vyznávají svÛj hfiích ze stra-
chu pfied trestem, ale podobnû jako
kdysi egyptsk˘ faraón i oni by se zno-
vu postavili proti Bohu,kdyby byl trest
odvolán.

JákobÛv pfiíbûh je také uji‰tûním, Ïe
BÛh neodvrhne ty,kdo byli podvedeni,
pokou‰eni a svedeni k hfiíchu, ale pak
se vrátili k Bohu s opravdovou lítostí.
Satan se bude snaÏit tyto lidi zniãit,Bo-
Ïí andûlé jim v‰ak v dobû nebezpeãí
poskytnou útûchu a ochranu. Satanovy
útoky jsou prudké a rozhodné, jeho lÏi
záludné; BÛh v‰ak sleduje svÛj lid a sly-
‰í jeho volání. Pfies nesmírné utrpení,
kdy se zdá, Ïe je pohltí ohnivé plame-
ny, vyjdou nakonec „z ruky“ toho, kdo
je oãistí, jako zlato vyzkou‰ené v ohni.
Láska, kterou BÛh projevuje sv˘m vûr-
n˘m v dobû jejich nejtûÏ‰í zkou‰ky, je
právû tak silná a vfielá jako láska, kte-
rou jim projevuje ve dnech, kdy se jim
dafií nejlépe.Potfiebují v‰ak projít ohni-
vou pecí,aby byli zbaveni své svûtskosti
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a mohli dokonale zrcadlit podobu JeÏí-
‰e Krista.

Doba souÏení a úzkosti,která nás ãe-
ká, bude vyÏadovat víru, která dokáÏe
pfiekonat námahu, ãekání a hlad – ví-
ru, která neochabne ani v nejtûÏ‰ích
zkou‰kách. BÛh dává v‰em ãas milosti,
aby se pfiipravili na dobu souÏení. Já-
kob zvítûzil, protoÏe byl vytrval˘ a od-
hodlan˘. Jeho vítûzství je dÛkazem mo-
ci vytrvalé modlitby. V‰ichni, kdo se
stejnû jako Jákob budou drÏet BoÏích
zaslíbení a budou právû tak opravdoví
a vytrvalí,se doãkají úspûchu.Lidé,kte-
fií nejsou ochotni vzdát se svého egois-
mu, neprosí Boha o odpu‰tûní a ne-
modlí se dlouze a opravdovû o poÏeh-
nání,poÏehnání neobdrÏí. Jak málo lidí
ví,co to znamená „zápasit s Bohem“. Jak
málo lidí ze v‰ech sil a ve skuteãné tou-
ze volalo k Bohu. Jak málo lidí se ve chví-
lích nev˘slovného zoufalství drÏí oprav-
du pevnû BoÏích slibÛ.

Nejvût‰í nebezpeãí hrozí právû tûm,
ktefií projevují málo víry; právû oni nej-
snáze podlehnou satansk˘m podvodÛm
a nafiízením znásilÀujícím svûdomí.Po-
kud ve zkou‰ce obstojí, budou v dobû
souÏení proÏívat vût‰í útrapy a úzkost,
protoÏe se nenauãili spoléhat na Boha.
Nenauãili se vûfiit,a proto budou muset
za tûÏk˘ch podmínek projít nároãnou
lekcí víry.

Mûli bychom se nyní seznámit s Bo-
hem tím,Ïe vyzkou‰íme jeho zaslíbení.
Andûlé zaznamenávají kaÏdou opravdo-
vou a upfiímnou modlitbu.Mûli bychom
se radûji vzdát uspokojování sobeck˘ch
poÏitkÛ,neÏ abychom zanedbávali spo-
leãenství s Bohem. Chudoba a odpí-
rání,provázené BoÏí pfiízní, je lep‰í neÏ

bohatství, pocty, snadn˘ Ïivot a pfiátel-
ství bez Boha. Musíme si najít ãas na
modlitbu. Pokud dovolíme, aby na‰i
mysl zaujaly svûtské záleÏitosti, mÛÏe
nám Pán poskytnout ãas tím, Ïe nám
odejme na‰e modly – zlato, domy, v˘-
nosné pozemky.

Mladí lidé nebudou svedeni k hfiíchu,
pokud budou ochotni vstoupit na ces-
tu,na níÏ mohou Ïádat o BoÏí poÏehná-
ní.Kdyby lidé,ktefií nesou svûtu posled-
ní varovné poselství, neprosili o BoÏí
poÏehnání chladnû, lhostejnû a nezú-
ãastnûnû, ale opravdovû a s vírou jako
Jákob, ãasto by mohli fiíci: „Vidûl jsem
Boha tváfií v tváfi a byl mi zachován Ïi-
vot.“ (Gn 32,31) Pak by mûli sílu zvítû-
zit v zápasu s Bohem i s lidmi.

Brzy nastane ãas dosud nevídaného
souÏení.Proto budeme potfiebovat zku-
‰enost,jiÏ dosud nemáme a kterou mno-
zí ani pfiíli‰ netouÏí získat. âasto b˘vá
souÏení daleko vût‰í v pfiedstavách neÏ
ve skuteãnosti. O závûreãné zkou‰ce,
která je pfied námi, to v‰ak neplatí.Ani
nejÏivûj‰í obrazotvornost si nedokáÏe
pfiedstavit velikost této zkou‰ky. Vní bu-
de muset kaÏd˘ ãlovûk stát pfied Bohem
sám.„Noe,Daniel a Jób,“kdyby byli na
zemi, „je v˘rok Panovníka Hospodina,
nevysvobodí ani syna ani dceru. Svou
spravedlností vysvobodí jen sami se-
be.“ (Ez 14,20)

Nyní, kdy ná‰ Veleknûz koná dílo
smífiení za nás,musíme usilovat o doko-
nalost v Kristu.Ná‰ Spasitel se ani my‰-
lenkou nepoddal moci poku‰ení. Satan
hledá v lidsk˘ch srdcích slabá místa,
která mÛÏe vyuÏít. Pûstuje-li nûkdo
hfií‰nou náklonnost, satan ji zuÏitkuje
pro svá poku‰ení. JeÏí‰ o sobû fiekl:„Pfii-
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chází vládce tohoto svûta.Proti mnû nic
nezmÛÏe.“ ( J 14,30) Satan nedokázal
najít na BoÏím Synu nic,ãím by nad ním
mohl zvítûzit. BoÏí Syn zachovával pfii-
kázání svého Otce a nebylo v nûm hfií-
chu, kterého by satan mohl vyuÏít ve
svÛj prospûch. V takovém stavu musí
b˘t lidé, ktefií chtûjí obstát v dobû sou-
Ïení.

V tomto Ïivotû se musíme vírou v oãi‰-
Èující krev JeÏí‰e Krista zbavit hfiíchu.
Spasitel nás zve,abychom se s ním spoji-
li – abychom spojili svou slabost s jeho
silou,svou nevûdomost s jeho moudros-
tí, svou nehodnost s jeho zásluhami.Bo-
Ïí prozfietelnost je ‰kolou,v níÏ se máme
uãit JeÏí‰ovû tichosti a pokofie.Pán pfied
nás stále staví skuteãné Ïivotní cíle, ni-
koli cestu,kterou bychom si vybrali my,
protoÏe se nám zdá snaz‰í a pfiíjemnûj‰í.
Mûli bychom dovolit Bohu, aby pfietvo-
fiil na‰e povahy podle nebeského vzo-
ru. Kdo zanedbává nebo odkládá tento
úkol, ten ohroÏuje své spasení.

Apo‰tol Jan usly‰el ve vidûní siln˘
hlas volající z nebe: „Bûda v‰ak zemi
i mofii,neboÈ sestoupil k vám ìábel,pl-
n˘ zlosti, protoÏe ví, jak málo ãasu mu
zb˘vá.“(Zj 12,12) Nebesk˘ hlas vyvolá-
vá hrÛzostra‰né scény. SatanÛv hnûv
roste,jak se krátí jeho ãas; jeho dílo pod-
vodu a zkázy dosáhne svého vrcholu
v dobû souÏení.

SATANOVY NEJVùT·Í SVODY

Brzy se na nebi objeví nadpfiirozené
úkazy jako znamení moci démonÛ,kte-
fií konají zázraky. ëábel‰tí duchové bu-
dou obelhávat vládce zemû i cel˘ svût;
budou na nû naléhat,aby se pfiidali k sa-

tanovi v jeho posledním boji proti BoÏí
vládû. Objeví se osoby, které se budou
vydávat za Krista a budou se py‰nit ti-
tuly a poctami, které patfií Vykupiteli.
Budou zázraãnû uzdravovat a tvrdit, Ïe
mají zjevení z nebe, která v‰ak budou
odporovat v˘rokÛm Písma.

Vrcholn˘m ãinem tohoto podvod-
ného dramatu bude satanovo napodo-
bení JeÏí‰e Krista. Církev jiÏ dlouho
tvrdí, Ïe oãekává pfiíchod Spasitele ja-
ko splnûní sv˘ch nadûjí. BoÏí nepfiítel
zdánlivû napodobí KristÛv pfiíchod.
VrÛzn˘ch ãástech svûta se satan lidem
ukáÏe jako vzne‰ená bytost oslÀující
krásy, podobající se BoÏímu Synu, jak
ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13-15).
Slávu, která ho bude obklopovat, ne-
pfiekoná nic, co dosud spatfiilo lidské
oko. Zazní vítûzoslavné volání: „Kris-
tus pfiichází! Kristus pfiichází!“ Lidé
pfied ním budou padat v úctû na zem,
on pozvedne ruce a bude jim Ïehnat
jako Kristus Ïehnal sv˘m uãedníkÛm,
kdyÏ Ïil na zemi. Jeho hlas bude mûk-
k˘, podmaniv˘ a melodick˘. Zopakuje
nûkteré z pravd, které kdysi vyslovil
Spasitel,bude uzdravovat lidské nemo-
ci a pak bude lidem tvrdit, Ïe zmûnil
sobotu na nedûli, a v‰em bude pfiika-
zovat, aby svûtili den, kterému on po-
Ïehnal. Bude prohla‰ovat, Ïe lidé, kte-
fií stále zachovávají sedm˘ den, se rou-
hají jeho jménu tím, Ïe neposlouchají
jeho andûly,které k nim poslal se svût-
lem a pravdou. To bude klam, které-
mu takfika nebude moÏné odolat. Jako
kdysi Samaritáni, ktefií byli podvedeni
·imonem Kouzelníkem, budou i nyní
lidé – od nejvy‰‰ího po nejprost‰ího –
brát váÏnû tyto klamy a budou fiíkat:
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„On je ta boÏská moc, která se naz˘vá
Veliká.“ (Sk 8,10)

BoÏí lid v‰ak nebude sveden. Uãení
tohoto fale‰ného Krista nebude v soula-
du s Písmem.A bude také Ïehnat ctite-
lÛm ‰elmy a jejího obrazu, tedy lidem,
o nichÏ Bible fiíká, Ïe na nû bude vylit
BoÏí hnûv.

Navíc,BÛh satanu nedovolí, aby pfies-
nû napodobil zpÛsob Kristova pfiícho-
du. Spasitel upozornil své následovní-
ky, Ïe budou v této oblasti vystaveni
podvodÛm, a proto jednoznaãnû po-
psal zpÛsob svého druhého pfiíchodu:
„Vyvstanou lÏimesiá‰ové a lÏiproroci
a budou pfiedvádût veliká znamení
a zázraky,Ïe by svedli i vyvolené,kdyby
to bylo moÏné... KdyÏ vám fieknou: Hle,
je na pou‰ti, nevycházejte! Hle, v taj-
n˘ch úkrytech, nevûfite tomu! NeboÈ
jako blesk ozáfií oblohu od v˘chodu aÏ
na západ, takov˘ bude pfiíchod Syna
ãlovûka.“ (Mt 24,24-27.31; 25,31; Zj
1,7; 1 Te 4, 16.17) Skuteãn˘ pfiíchod
JeÏí‰e Krista nebude moÏné napodo-
bit. Budou o nûm vûdût v‰ichni lidé, u-
vidí ho cel˘ svût.

Pouze lidé, ktefií opravdovû studují
Písmo a zamilovali si evangelium,budou
chránûni pfied velk˘m klamem, kter˘
ohrozí cel˘ svût.Pomocí biblického svû-
dectví odhalí zamaskovaného podvod-
níka.KaÏd˘ ãlovûk bude vyzkou‰en.Pra-
v˘ kfiesÈan se projeví tím, jak bude odo-
lávat poku‰ením. Je dnes BoÏí lid tak
pevnû zakotven v BoÏím slovu, Ïe od-
mítne spoléhat na své smysly? Bude v kri-
tické chvíli spoléhat v˘hradnû na Bibli?
Satan se bude snaÏit v‰emi prostfiedky
zabránit tomu, aby se na tento den pfii-
pravili a aby pak i obstáli.Zafiídí vûci tak,

aby jim k tomu uzavfiel cestu: omámí je
pozemsk˘m bohatstvím, naloÏí jim tûÏ-
ká bfiemena, aby jejich srdce byla pfietí-
Ïena starostmi o tento Ïivot a aby je pak
den zkou‰ky zaskoãil jako zlodûj.

ProtoÏe dekrety vydané rÛzn˘mi pfied-
staviteli kfiesÈanstva proti vûfiícím, ktefií
budou zachovávat BoÏí pfiikázání, zru‰í
ochranu,kterou jim poskytuje vláda,bu-
dou vydáni napospas lidem, ktefií je bu-
dou chtít zniãit. Proto BoÏí lid uteãe
z mûst a vesnic a spoleãnû odejde na
nejpust‰í a nejosamûlej‰í místa. Mnozí
najdou útoãi‰tû v horách. Tak jako kfies-
ÈanÛm v údolí Piemontu, i jim se hory
promûní ve „svatynû“ a budou dûkovat
Bohu za „vrcholky skal“(Iz 33,16).Av‰ak
mnoho lidí ze v‰ech národÛ, lidé vysoce
postavení i prostí, zámoÏní i chudí, ãer-
ní i bílí, upadnou do nespravedlivého
a krutého otroctví. Pro ty, které BÛh mi-
luje, to budou tûÏké chvíle. âeká je za-
t˘kání, vûznûní, nûkteré i smrt; mnozí
zemfiou hlady v odporn˘ch vûzeÀsk˘ch
kobkách. Jejich náfiek bude kaÏdému
lhostejn˘, nikdo jim nepomÛÏe.

Zapomene BÛh na svÛj lid v této tûÏ-
ké hodinû? Zapomnûl snad na vûrného
Noema, kdyÏ sv˘mi soudy nav‰tívil
pfiedpotopní svût? Nebo na Lota, kdyÏ
z nebe sestoupil oheÀ, aby zniãil mûs-
ta v rovinû? Zapomnûl na Josefa, Ïijící-
ho mezi modláfii v Egyptû? Nebo na
Eliá‰e,kdyÏ mu Jezábel pfiísahala,Ïe ho
stihne osud Baalov˘ch prorokÛ? Na Je-
remiá‰e,trpícího v tmavé studni ve vûz-
nici? Zapomnûl snad na tfii stateãné
mládence v rozpálené peci nebo na Da-
niela v jámû lvÛ?

„Sión fiíkával: Hospodin mû opustil,
Panovník na mû zapomenul. CoÏpak
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mÛÏe zapomenout Ïena na své pacho-
látko, neslitovat se nad synem vlastní-
ho Ïivota? I kdyby nûkteré zapomnûly,
já na tebe nezapomenu.Hle,vyryl jsem
si tû do dlaní.“ (Iz 49,14-16) Hospodin
zástupÛ fiíká:„Kdo se vás dotkne,dotkne
se zfiítelnice mého oka.“ (Za 2,8)

Nepfiátelé je mohou zavfiít do vûze-
ní, vûzeÀské zdi v‰ak nemohou pfieru-
‰it jejich spojení s JeÏí‰em Kristem.Pán,
kter˘ vidí kaÏdou jejich slabost a zná
kaÏdou jejich zkou‰ku, stojí nad v‰emi
pozemsk˘mi silami. V pust˘ch vûzeÀ-
sk˘ch celách je nav‰tíví andûlé a pfiine-
sou jim nebeské svûtlo a pokoj.Vûzení
se stane palácem,protoÏe v nûm budou
lidé bohatí ve vífie, a jeho temné stûny
se rozzáfií nebesk˘m jasem jako tehdy,
kdyÏ se Pavel a Silas ve filipském vûze-
ní modlili a zpívali chvalozpûvy.

TRESTAJÍCÍ SOUDY

BoÏí tresty dopadnou na ty,kdo budou
chtít utlaãovat a niãit BoÏí lid.Velká Bo-
Ïí shovívavost s bezboÏn˘mi nûkteré li-
di povzbuzuje k páchání zla.Trestu v‰ak
neuniknou – a bude proto hrozn˘, Ïe
byl tak dlouho odkládán. „Jako na hofie
Perasímu povstane Hospodin, chvût se
bude zemû jak v dolinû Gibeónské.Vy-
koná své dílo, dílo jemu nevlastní, udû-
lá svou práci,práci jemu cizí.“(Iz 28,21)
Trestat je pro na‰eho milosrdného Bo-
ha nezvyklá vûc.„JakoÏe jsem Ïiv, je v˘-
rok Panovníka Hospodina, nechci, aby
svévolník zemfiel.“ (Ez 33,11) Pán je
„pln˘ slitování; je milostiv˘, shovívav˘,
nejv˘‰ milosrdn˘ a vûrn˘, ... odpou‰tí
vinu, pfiestoupení a hfiích.“ Av‰ak viní-
ka nenechává bez trestu. „Hospodin je

shovívav˘ a velkorys˘, ale viníka bez
trestu neponechá.“ (Ex 34,6.7; Na 1,3)
Pfiísn˘m trestem obhájí spravedliv˘ BÛh
autoritu svého po‰lapávaného zákona.
Jak pfiísn˘ trest ãeká pfiestupníky, to
ukazuje skuteãnost,Ïe Pán oddaluje pro-
jev spravedlnosti. Lid, s nímÏ mûl tolik
trpûlivosti a jejÏ nepotrestal,dokud ne-
naplnil míru své nepravosti, nakonec
stihne hnûv „nefiedûn˘ milostí“.

AÏ Kristus skonãí svou prostfiednic-
kou sluÏbu ve svatyni,dopadnou tresty
na ty, kdo uctívají ‰elmu a pfiijali její
znamení (Zj 14,9.10). Rány, které do-
padly na Egypt, kdyÏ BÛh chtûl vysvo-
bodit Izrael, dávají tu‰it, jaké rány – co
do podstaty, av‰ak je‰tû silnûj‰í – do-
padnou na svût tûsnû pfied koneãn˘m
vysvobozením BoÏího lidu. Pisatel kni-
hy Zjevení o tûchto stra‰n˘ch ranách
napsal:„Zlé,zhoubné vfiedy padly na li-
di oznaãené znamením dravé ‰elmy
a klekající pfied jejím obrazem.“ Mofie
„se zmûnilo v krev jako krev zabitého
a v‰echno Ïivé v mofii zahynulo“. A „fie-
ky a prameny vod zmûnily se v krev.“
Tyto hrozné rány jen obhajují BoÏí spra-
vedlnost. Andûl prohlásil: „Spravedliv˘
jsi,BoÏe...,Ïe jsi vynesl tento rozsudek:
tûm,kdo prolili krev svat˘ch a prorokÛ,
dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“
(Zj 16,2-6) Tím, Ïe odsuzovali BoÏí lid
k smrti, zaslouÏí si trest, jako kdyby je
vlastníma rukama zabili.Podobnû JeÏí‰
prohlásil o Îidech své doby, Ïe nesou
vinu za krev v‰ech vûrn˘ch lidí poãí-
naje Ábelem, protoÏe mûli podobné
úmysly a chtûli jednat stejnû jako vra-
hové prorokÛ.

V následující ránû bude slunci dána
„moc spalovat lidi svou v˘hní“ (Zj 16,
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8.9). Proroci líãí, jak bude zemû vypa-
dat v této dobû: „Pole je poplenûno,
truchlí role... V‰echno polní stromoví
je suché. Lidsk˘m synÛm vyschl zdroj
veselí.“ „Zrno vyschlo pod hroudami,
sklady jsou zpusto‰ené... Jak tûÏce od-
dychuje dobytek! Stáda skotu se pla‰í,
nemají pastvu... V potocích vyschla
voda, stepní pastviny pozfiel oheÀ.“
„Vonen den se obrátí chrámové zpûvy
v kvílení, je v˘rok Panovníka Hospodi-
na, mnoho mrtv˘ch tûl bude pohoze-
no na v‰ech místech.“ ( Jl 1,10-12.17-20;
Am 8,3)

Tyto pohromy nepostihnou celou
zemi, protoÏe by tak zahynulo obyva-
telstvo celého svûta.Budou to v‰ak tak
stra‰né rány, jaké lidé je‰tû nikdy neza-
Ïili.V‰echny tresty,které postihnou lidi
pfied ukonãením doby milosti, mírní
BoÏí milosrdenství. Kristova krev nabí-
zí odpu‰tûní a chrání hfií‰níka, aby na
nûj nedopadla plná odplata za jeho vi-
nu. Trest koneãného soudu v‰ak nebu-
de mírnûn milosrdenstvím.

V onen den bude mnoho lidí touÏit
po ochranû BoÏí milosti, kterou tak
dlouho odmítali.„Hle,pfiicházejí dny,je
v˘rok Panovníka Hospodina,kdy po‰lu
na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani Ïí-
zeÀ po vodû,n˘brÏ po sly‰ení slov Hos-
podinov˘ch. Budou vrávorat od mofie
k mofii a ze severu na v˘chod; budou
pobíhat a hledat slovo Hospodinovo,
ale nenajdou.“ (Am 8,11.12)

PfiestoÏe BoÏí lid ãeká strádání, hlad
a nedostatek,Pán jej nenechá zahynout.
BÛh, kter˘ se postaral o Eliá‰e, nezapo-
mene na nikoho ze sv˘ch vûrn˘ch.Pán,
kter˘ zná poãet vlasÛ na jejich hla-
vách,o nû bude peãovat i v dobû hladu

a nedostatku. Zatímco nevûrci budou
umírat hladem a morem,andûlé budou
chránit a sytit spravedlivé.Pro kaÏdého,
kdo „Ïije spravedlivû“, platí zaslíbení:
„Bude mu dán chléb,vody mu poteãou
neustále.“ „Uti‰tûní uboÏáci hledají vo-
du,ale Ïádná není; jazyk jim Ïízní prah-
ne. Já Hospodin jim odpovím, já, BÛh
Izraele, je neopustím.“ (Iz 33,15.16;
41,17)

„I kdyby fíkovník nevypuãel, réva
nedala v˘nos, selhala plodnost olivy,
pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel
brav, ve chlévech dobytek nebyl, já bu-
du jásotem oslavovat Hospodina, jásat
k chvále Boha,kter˘ je má spása.“(Abk
3,17.18)

„Hospodin je tvÛj ochránce, Hospo-
din je ti stínem po pravici. Ve dne tû
nezasáhne slunce ani za noci mûsíc.
Hospodin tû chrání ode v‰eho zlého,on
chrání tvÛj Ïivot.“„Vysvobodí tû z osid-
la lovce, ze zhoubného moru. Pfiikryje
tû sv˘mi perutûmi,pod jeho kfiídly má‰
útoãi‰tû; pavézou a krytem je ti jeho
vûrnost. Nelekej se hrÛzy noci ani ‰í-
pu, kter˘ létá ve dne, moru, jenÏ se plí-
Ïí temnotami,nákazy,jeÏ ‰ífií zhoubu za
poledne. ByÈ jich po tvém boku padlo
tisíc, byÈ i deset tisíc tobû po pravici,
tebe nestihne nic takového. Na vlastní
oãi to spatfií‰, uzfií‰ odplatu, jeÏ stihne
svévolníky. Má‰-li útoãi‰tû v Hospodi-
nu,u Nejvy‰‰ího svÛj domov,nestane se
ti nic zlého,pohroma se k tvému stanu
nepfiiblíÏí.“ (Î 121,5-7; 91,3-10)

Z lidského pohledu to bude vypadat
tak, Ïe BoÏí lid bude muset brzy zpe-
ãetit své svûdectví vlastní krví, jako
kdysi muãedníci. I BoÏí lid se zaãne
obávat, Ïe je Pán zanechal napospas
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nepfiíteli, aby padli rukou sv˘ch nepfiá-
tel.Bude to doba velkého vnitfiního zá-
pasu.Ve dne i v noci budou volat k Bo-
hu, aby je vysvobodil. BezboÏní budou
jásat a posmívat se jim:„Kde je teì va‰e
víra? Proã vás BÛh nevysvobodí, kdyÏ
jste jeho lid?“ BoÏí vûrní si v‰ak vzpo-
menou, jak knûÏí a pfiedstavitelé náro-
da volali s posmûchem na JeÏí‰e umíra-
jícího na kfiíÏi:„Jiné zachránil,sám sebe
zachránit nemÛÏe. Je král izraelsk˘ – aÈ
nyní sestoupí s kfiíÏe a uvûfiíme v nûho!“
(Mt 27,42) Jako kdysi Jákob,budou zá-
pasit s Bohem. Bude na nich vidût, Ïe
vnitfinû bojují – ve tváfii budou bledí.
Nepfiestanou v‰ak volat k Bohu.

ANDùLÉ – OCHRÁNCI Vù¤ÍCÍCH

Kdyby se lidé mohli dívat nebesk˘m
zrakem,vidûli by zástupy mocn˘ch an-
dûlÛ, jak peãují o ty, kdo zachovávají
Kristovo slovo. Andûlé soucitnû vní-
mají jejich trápení a naslouchají jejich
modlitbám, a ãekají pouze na rozkaz
svého Velitele,aby je mohli vysvobodit
z hrozícího nebezpeãí. BoÏí lid musí
v‰ak nejprve „vypít pohár“ a „b˘t po-
kfitûn“. A právû toto prodlení – pro nû
tolik bolestné – je nejlep‰ím vysly‰e-
ním jejich modliteb. Bûhem tohoto
„ãekání“ na Pána projevují takovou ví-
ru, nadûji a trpûlivost, jakou ve svém
náboÏenském Ïivotû dosud neprokáza-
li. KvÛli vyvolen˘m bude v‰ak doba
souÏení zkrácena. „CoÏ teprve BÛh?
Nezjedná on právo sv˘m vyvolen˘m,
ktefií k nûmu dnem i nocí volají? ...
Uji‰Èuji vás, Ïe se jich brzo zastane.“ (L
18,7.8) Konec pfiijde rychleji,neÏ by li-
dé ãekali. P‰enice bude sebrána a svá-

zána do snopÛ pro BoÏí s˘pku, plevel
bude svázán do otepí pro zniãující
oheÀ.

Nebe‰tí stráÏci,vûrni svûfienému úko-
lu, zÛstávají v bdûlosti. I kdyÏ v‰eobec-
né nafiízení stanoví dobu, kdy mají b˘t
lidé vûrní BoÏím pfiikázáním odsouze-
ni k smrti, jejich nepfiátelé se je v mno-
ha pfiípadech pokusí pfiipravit o Ïivot
je‰tû dfiíve,neÏ zákon vstoupí v platnost.
To se jim v‰ak nepodafií – nebude moÏ-
né pfiekonat mocné stráÏce opatrující
kaÏdého vûrného Kristova následovní-
ka. Nûktefií vûrní budou napadeni pfii
svém útûku z mûst a vesnic, ale zbranû
v rukou nepfiátel se zlomí a budou k ni-
ãemu. Ostatní vûfiící ochrání andûlé
v podobû vojákÛ.

VkaÏdé dobû pomáhal BÛh sv˘m vûr-
n˘m a chránil je prostfiednictvím sv˘ch
andûlÛ. Nebeské bytosti mají aktivní
úãast na lidsk˘ch záleÏitostech.Objevo-
valy se v rouchu záfiícím jako blesk, jin-
dy pfiicházely jako lidé v poutnickém
odûvu.Andûlé v lidské podobû se uka-
zovali BoÏím následovníkÛm. Odpoãí-
vali v poledne pod duby, jako by byli
unaveni. Pfiijímali pozvání, aby se stali
hosty v lidsk˘ch domovech.SlouÏili jako
prÛvodci poutníkÛ, ktefií museli cesto-
vat v noci.Vlastníma rukama zapalova-
li oheÀ na oltáfii.Otevírali dvefie vûzení
a vysvobozovali BoÏí sluÏebníky.Odûni
nebeskou v˘zbrojí pfii‰li odvalit kámen
od Spasitelova hrobu.

V lidské podobû se andûlé ãasto
úãastní shromáÏdûní vûfiících. Nav‰tû-
vují ov‰em také shromáÏdûní nevûrcÛ,
jako kdysi nav‰tívili Sodomu, a sledují
jejich jednání, aby se ukázalo, zda pfie-
kroãili hranici BoÏí shovívavosti. Pán
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rád projevuje milosrdenství a kvÛli tûm
nûkolika lidem,ktefií mu opravdovû slou-
Ïí,zadrÏuje pohromy a prodluÏuje pokoj
v‰ech ostatních. Jak málo si ti,kdo hfie‰í
proti Bohu, uvûdomují, Ïe za svÛj Ïivot
vdûãí malé skupinû vûrn˘ch,kter˘m se
tak rádi vysmívají a které utlaãují.

PfiestoÏe si to státníci neuvûdomují,
promlouvají andûlé ãasto v jejich ra-
dách. Lidé se na nû „dívají“ a sly‰í je-
jich v˘zvy, jejich návrhÛm v‰ak pfiesto
odporují a zesmû‰Àují je. V poradních
shromáÏdûních a pfied soudy v‰ak ne-
be‰tí poslové prokázali, Ïe znají veli-
ce dobfie dûjiny lidstva. A Ïe také umí
hájit utlaãované – a to lépe neÏ nej-
schopnûj‰í a nejv˘mluvnûj‰í obhájci.
Nejednou pfiekazili zlé zámûry, a tak
zabránili tomu, aby zlo zbrzdilo BoÏí
dílo a zpÛsobilo vûrn˘m velké útrapy.
V hodinû nebezpeãí a souÏení se „Hos-
podinÛv andûl poloÏí táborem kolem
tûch, ktefií se bojí Boha, a bude je brá-
nit“ (Î 34,8).

BoÏí lid touÏebnû vyhlíÏí znamení
pfiicházejícího Krále. KdyÏ se zeptají
stráÏcÛ: „StráÏce, kolik zb˘vá z noci?“
dostanou okamÏitû odpovûì:„Pfiichází
jitro,ale je‰tû je noc.“(Iz 21,11.12) Prv-
ní záblesky svítání prosvûcují mraãna
nad vrcholy hor. Brzy vysvitne Slunce
spravedlnosti.BlíÏí se jitro i noc – zaãá-
tek nekoneãného dne pro spravedlivé,
zaãátek vûãné noci pro bezboÏné.

KdyÏ bojující vûrní vysílají své pros-
by k Bohu,zdá se,Ïe je témûfi strÏen zá-
voj,kter˘ je oddûluje od neviditelného
svûta. Nebe uÏ plane úsvitem vûãného
dne a jako píseÀ andûlského sboru znû-
jí slova: „Vytrvejte ve své vûrnosti. Pfii-
chází pomoc.“Kristus,v‰emocn˘ Vítûz,

pfiipravil pro své unavené bojovníky ko-
runu nesmrtelné slávy; z pootevfien˘ch
dvefií zní jeho hlas: „Hle, jsem s vámi.
Nebojte se.Znám v‰echny va‰e starosti.
Zakusil jsem vá‰ zármutek. Nebojujete
s neporaziteln˘m nepfiítelem. Vybojo-
val jsem vítûzství za vás; v mém jménu
slavnû zvítûzíte.“

Spasitel nám po‰le pomoc vãas – prá-
vû kdyÏ ji budeme potfiebovat.Cestu do
nebe posvûtil sv˘mi ‰lépûjemi. KaÏd˘
trn, kter˘ zraní na‰e nohy, zranil také
jeho.KaÏd˘ kfiíÏ,kter˘ máme nést,nesl
pfied námi. Dopou‰tí zápasy, a tak pfii-
pravuje na‰e srdce pro ãas vûãného po-
koje.Doba souÏení pfiiná‰í BoÏímu lidu
nesmírné útrapy. Je to ale také doba,kdy
má kaÏd˘ vûfiící vzhlíÏet vzhÛru a oãe-
kávat plnící se zaslíbení.

„Ti, za nûÏ Hospodin zaplatil, se vrá-
tí, pfiijdou na Sión s plesáním a vûãná
radost bude na jejich hlavû.Dojdou ve-
selí a radosti, na útûk se dají starosti
a náfiek. Já, já jsem vá‰ utû‰itel. Proã se
tedy bojí‰ ãlovûka, jenÏ umírá, lidského
syna,kter˘ je jak tráva? ... Proã má‰ ne-
ustále,po celé dny,strach ze vzteku utis-
kovatele, kter˘ ti chystal zkázu? Kde je
ten utiskovatel i se sv˘m vztekem? Br-
zy se spoutanému otevfie Ïaláfi; nezem-
fie v jámû, ani chléb mu nebude schá-
zet. Já Hospodin, tvÛj BÛh, vzdouvám
mofie, aÏ jeho vlny hluãí. – Hospodin
zástupÛ je jeho jméno. – VloÏil jsem ti
do úst svá slova,pfiikryl jsem tû stínem
své ruky.“ (Iz 51,11-16)

„Proto sly‰ toto, ty uti‰tûná,opojená,
ne v‰ak vínem:Toto praví tvÛj Panovník
Hospodin,tvÛj BÛh,jenÏ vede spor své-
ho lidu: Hle, beru ti z rukou ten pohár
závrati, ten kalich,pohár mého rozhofi-
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ãení; uÏ nikdy z nûho nebude‰ pít.Vklá-
dám jej do ruky tûm,kdo tû suÏovali,kte-
fií ti porouãeli: ‘SkloÀ se, kdyÏ pfiechá-
zíme kolem.’A ty jsi musela nastavovat
záda, byla jsi jako zemû, jak ulice tûm,
kdo po ní chodí.“ (Iz 51,21-23)

BÛh, kter˘ bdí na vûky, vyhlíÏí roz-
hodnou chvíli, kdy se proti jeho lidu
spiknou pozemské mocnosti. Jako vy-
hnanci budou Ïít v obavách,Ïe zahynou
hlady nebo násilnou smrtí. BÛh, kter˘
rozdûlil Rudé mofie pfied Izraelem,v‰ak
projeví svou úÏasnou moc a ukonãí je-
jich otroctví.„Ti budou,praví Hospodin
zástupÛ, v den, kter˘ pfiipravuji, m˘m
zvlá‰tním vlastnictvím,budu k nim sho-
vívav˘, jako b˘vá shovívav˘ otec k sy-
nu, jenÏ mu slouÏí.“ (Mal 3,17) Kdyby
v té dobû byla prolita krev Kristov˘ch
následovníkÛ, nebyla by uÏ – jako kdy-

si krev muãedníkÛ – svûdectvím, v je-
hoÏ dÛsledku by evangelium pfiijali dal-
‰í lidé. Jejich vûrnost by nepfiesvûdãila
ostatní o pravdû,protoÏe zatvrzelé srd-
ce tak dlouho odmítalo projevy milosti,
Ïe uÏ na nû nepÛsobí. Kdyby BÛh do-
volil,aby se spravedliví stali obûtí sv˘ch
nepfiátel,bylo by to vítûzství vládce zla.
Îalmista volá: „On mû v neblah˘ den
schová ve svém stánku,ukryje mû v skr˘-
‰i svého stanu.“(Î 27,5) A Kristus fiekl:
„NuÏe,lide mÛj, jiÏ vejdi do sv˘ch kom-
nat a zavfii za sebou dvefie. Skryj se na
chviliãku,dokud hrozn˘ hnûv se nepfie-
Ïene. Hle, Hospodin vychází ze svého
místa, aby ztrestal nepravost obyvatel
zemû.“ (Iz 26,20.21) Vysvobození vûr-
n˘ch, ktefií trpûlivû ãekají na jeho pfií-
chod a jejichÏ jména jsou zapsána
v knize Ïivota, bude slavné.



AÏ bude zru‰ena ochrana, kterou dnes
poskytují státní zákony lidem, ktefií re-
spektují BoÏí zákon, vznikne souãasnû
v rÛzn˘ch zemích hnutí usilující o jejich
likvidaci.AÏ se pfiiblíÏí nafiízením stano-
vená doba, lidé se spojí, aby zniãili ne-
návidûnou sektu. Rozhodnou se zasadit
jí jedné noci rázn˘ úder, kter˘ umlãí je-
jich projevy nesouhlasu a kritiky.

Lidé vûrní Bohu – nûktefií ve vûzeÀ-
sk˘ch celách, jiní v osamûl˘ch lesních
a horsk˘ch úkrytech – budou Pána pro-
sit o ochranu, zatímco skupiny vojá-
kÛ, podnûcované padl˘mi andûly, se je
budou snaÏit zniãit. Právû ve chvíli nej-
vût‰ího nebezpeãí BÛh zakroãí, aby vy-
svobodil své vyvolené. Pán slíbil: „Dáte
se do zpûvu jako v noci,kdy se zasvûcu-
je svátek, srdce se naplní radostí jako
tomu, kdo jde ... na Hospodinovu ho-
ru,ke Skále Izraele.Hospodin se ohlásí
sv˘m velebn˘m hlasem,dá pocítit svou
dopadající paÏi v prudkém hnûvu,v pla-
meni sÏírajícího ohnû, bl˘skáním
a prÛtrÏí mraãen a kamenn˘m krupo-
bitím.“ (Iz 30, 29.30)

Za vítûzoslavného pokfiiku,s po‰kleb-
ky a pohrdáním se houfy zl˘ch lidí bu-
dou chtít vrhnout na své obûti, kdyÏ

v tom znenadání padne na zemi hustá,
ãerná mlha. Pak se na nebi objeví du-
ha záfiící slávou BoÏího trÛnu a bude se
zdát, Ïe obepíná hlouãky modlících se
lidí.Rozzufiené davy se náhle zastaví,je-
jich posmû‰n˘ kfiik umlkne.Vtom oka-
mÏiku upustí od sv˘ch vraÏedn˘ch zá-
mûrÛ a v dûsivé pfiedtu‰e se budou chtít
skr˘t pfied pronikavou záfií tohoto zna-
mení BoÏí smlouvy.

Vûfiící usly‰í jasn˘ a pfiíjemn˘ hlas:
„Pohleìte!“KdyÏ vzhlédnou k nebi,uvi-
dí duhu zaslíbení.âerné,zlovûstné mra-
ky zastírající oblohu se rozdûlí a BoÏí
lid bude upfienû hledût k nebi jako
kdysi ·tûpán. Uvidí BoÏí slávu a Syna
ãlovûka sedícího na BoÏím trÛnu.Na je-
ho tûle postfiehnou známky jeho poko-
fiení a stejnû jako andûlé usly‰í prosbu
urãenou Otci: „Otãe, chci, aby také ti,
které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde
jsem já.“( J17,24) Znovu zazní lahodn˘
a vítûzoslavn˘ hlas: „Pfiicházejí! Pfiichá-
zejí! Svatí, nevinní a neposkvrnûní. Za-
chovali mé slovo a vytrvali,proto budou
Ïít mezi andûly.“ Z bled˘ch a tfiesou-
cích se rtÛ – z úst tûch, ktefií se pevnû
drÏeli své víry, zazní vítûzoslavné zvo-
lání.
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VYSVOBOZENÍ
Zachránûné vûfiící ãeká radostné setkání s Pánem 

a vûãn˘ Ïivot v obnoveném ráji.



VYSVOBOZENÍ SPRAVEDLIV¯CH

KdyÏ nadejde pÛlnoc, mocn˘ BÛh vy-
svobodí svÛj lid. Objeví se slunce, kte-
ré se naplno rozzáfií a v rychlém sledu
se budou ukazovat znamení a divy.Bez-
boÏní budou tyto v˘jevy sledovat s hrÛ-
zou a zdû‰ením, spravedliví lidé v‰ak
poznají znamení svého vysvobození.
Bude se zdát, jako by se celá pfiíroda
vy‰inula ze svého fiádu. Voda pfiestane
téct. TûÏká temná mraãna budou stou-
pat vzhÛru a naráÏet na sebe.Uprostfied
rozboufieného nebe se objeví záfiiv˘
bod – místo nepopsatelného jasu, od-
kud zazní BoÏí hlas pfiipomínající zvuk
valící se vody, a prohlásí: „Stalo se!“ (Zj
16,17)

Tento hlas otfiese nebem i zemí. Na-
stane „hrozné zemûtfiesení, jaké neby-
lo, co je ãlovûk na zemi“ (Zj 16,17.18).
Bude to vypadat, jako by se obloha
otvírala a zavírala a jako kdyby jí pro-
bleskovala sláva od BoÏího trÛnu.Hory
se budou tfiást jako tfitina ve vûtru a ro-
zervané skály budou padat na v‰echny
strany. Bude znít zbûsilé burácení, jako
kdyby pfiicházela boufie. Mofie se bude
vzdouvat, jeãivé svi‰tûní uragánu bude
pfiipomínat hlas niãiv˘ch démonÛ. Ce-
lá zemû se bude kymácet a vzdouvat ja-
ko mofiské vlny,na mnoha místech zem-
ského povrchu se objeví pukliny.Bude
to vypadat, jako by se zemû hroutila
v základech. Do zemsk˘ch hlubin se
budou propadat celá horstva, obydle-
né ostrovy zmizí. Pfiístavy,které se bez-
boÏností podobaly Sodomû,pohltí roz-
bûsnûné mofie.„BÛh se rozpomenul na
velik˘ Babylón a dal mu pít z poháru
vína svého trestajícího hnûvu.“ Veliké

kroupy, tûÏké „jako cent“, zpÛsobí ne-
smírnou spou‰È (Zj 16,19.21). Nejpy‰-
nûj‰í mûsta se ocitnou v troskách.Nád-
herné paláce,kvÛli nimÏ mnozí velikáni
obûtovali své majetky,aby se proslavili,
se jim zhroutí pfied oãima. Zdi vûznic
se rozestoupí a vûrní, ktefií v nich byli
zavfieni pro svou víru, vyjdou na svo-
bodu.

Hroby se otevfiou a „mnozí z tûch,
ktefií spí v prachu zemû, procitnou;
jedni k Ïivotu vûãnému, druzí k poha-
nû a vûãné hrÛze“ (Da 12,2). V‰ichni,
kdo zemfieli s vírou v poselství tfietího
andûla, vyjdou z hrobu oslaveni, aby
sly‰eli BoÏí smlouvu pokoje spolu s tû-
mi, kdo zachovávali BoÏí zákon. Také
„ti,kdo ho probodli“(Zj 1,7),kdo se vy-
smívali smrtelnému Kristovu zápasu
a zesmû‰Àovali ho, i nejzarputilej‰í od-
pÛrci jeho evangelia a jeho lidu – ti
v‰ichni budou vzkfií‰eni, aby ho spat-
fiili v jeho slávû a aby vidûli, jakou od-
platu dostanou vûrní a poslu‰ní.

Obloha bude stále zakryta hust˘mi
mraky,obãas v‰ak mraãnou clonou pro-
razí slunce podobné trestajícímu Hos-
podinovu oku.Z nebe budou ‰lehat osl-
nivé blesky a celá zemû bude v jednom
ohni. Dunûní hromu pfiehlu‰í tajemné
a hrÛzu nahánûjící hlasy, které budou
ohla‰ovat údûl bezboÏn˘ch.Tûmto slo-
vÛm nebudou rozumût v‰ichni – dobfie
jim v‰ak porozumí fale‰ní uãitelé. Je‰tû
pfied chvílí se chovali tak py‰nû a bez-
ohlednû, kdyÏ s opovrÏením a s poci-
tem jasné pfievahy pronásledovali ty,
kdo zachovávali BoÏí pfiikázání, a teì
jsou zcela ochromeni a tfiesou se stra-
chy. Jejich náfiek pfiehlu‰í i bûsnûní Ïiv-
lÛ. Padlí andûlé uznají Kristovo boÏství
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a budou se tfiást pfied jeho mocí. Lidé
budou Ïádat o milost a padat na zem
v nev˘slovné hrÛze.

KdyÏ starozákonní proroci ve vidûní
sledovali den BoÏího soudu,volali:„Kvil-
te,blízko je den HospodinÛv,pfiijde od
V‰emocného jak zhouba.“(Iz 13,6) „Za-
lez do skal, schovej se v prachu ze stra-
chu pfied Hospodinem,pfied jeho veleb-
nou dÛstojností! PoníÏen bude zpupn˘
pohled ãlovûka, sehnuta bude lidská
pov˘‰enost; v onen den bude vyv˘‰en
jedinû Hospodin. NeboÈ den Hospodi-
na zástupÛ pfiijde na kaÏdou p˘chu a po-
v˘‰enost, na v‰echno, co se povzná‰í –
to bude sníÏeno.“ „V onen den ãlovûk
pfiedhodí potkanÛm a netop˘rÛm své
bÛÏky stfiíbrné i bÛÏky zlaté, které mu
vyrobili, aby se jim klanûl. Zaleze do
skalních rozsedlin a do strÏí ve skalis-
kách ze strachu pfied Hospodinem,pfied
jeho velebnou dÛstojností, aÏ povsta-
ne, aby nahnal zemi strach.“ (Iz 2,10-
12.20.21)

PrÛrvou v oblacích proniká záfie
hvûzdy,jejíÏ jas vzrÛstá ve tmû aÏ ãtyfiná-
sobnû.Vûrn˘m to signalizuje radost a na-
dûji,pfiestupníkÛm BoÏího zákona pfiís-
nost a hnûv.Lidé,ktefií pro JeÏí‰e Krista
obûtovali úplnû v‰echno, budou nyní
v bezpeãí, jako by byli schováni v úkry-
tu BoÏího paláce.Pro‰li zkou‰kou a pfied
svûtem i pfied tûmi, kdo odmítli prav-
du,dosvûdãili svou vûrnost Spasiteli,kte-
r˘ za nû zemfiel.Lidé,ktefií zÛstali vûrní
i tváfií v tváfi smrti, proÏijí podivuhod-
nou zmûnu.Znenadání budou zpro‰tûni
tyranie lidí podobajících se démonÛm.
Jejich tváfie, je‰tû pfied chvílí bledé, vy-
hublé a plné úzkosti, se nyní rozzáfií
úÏasem a z jejich úst zazní chvalozpûv:

„BÛh je na‰e útoãi‰tû,na‰e síla, pomoc
v souÏení vÏdy velmi osvûdãená. Proto
se bát nebudeme, byÈ se pfievrátila ze-
mû a základy hor se pohnuly v srdci
mofií.AÈ si jejich vody huãí, aÈ se pûní,
aÈ se hory pro jejich zpupnost tfiesou!“
(Î 46,1-3)

Zatímco k nebi se ponese projev dÛ-
vûry v Boha,mraky ustoupí a objeví se
hvûzdné nebe, jehoÏ záfie bude v prud-
kém kontrastu k okolní zlovûstnû ãer-
né obloze.Z otevfien˘ch bran bude záfiit
sláva nebeského mûsta.Pak se na oblo-
ze ukáÏe ruka tfiímající dvû kamenné
desky sloÏené na sobû. Prorok prohlá-
sil: „Nebesa hlásají jeho spravedlnost,
BÛh sám bude soudcem.“(Î 50,6) BoÏí
spravedliv˘ zákon byl za dunûní hromÛ
a uprostfied ohniv˘ch plamenÛ vyhlá-
‰en ze Sinaje jako pravidlo Ïivota a nyní
je lidem pfiedstaven jako mûfiítko sou-
du.Ruka desky otevfie a lidé na nich uvi-
dí pfiikázání Desatera, zaznamenaná ja-
koby ohniv˘m perem. Slova budou tak
zfietelná,Ïe je bude moci pfieãíst kaÏd˘.
PamûÈ se oÏiví, z lidsk˘ch myslí se vy-
tratí temné a fale‰né nauky a v‰ichni
obyvatelé svûta uvidí deset krátk˘ch,
v˘stiÏn˘ch a pádn˘ch BoÏích v˘rokÛ.

Není moÏné popsat,jaká hrÛza a zou-
falství dolehne na ty,ktefií ignorovali Bo-
Ïí poÏadavky.Pán jim dal svÛj zákon,na
jehoÏ základû mohli posoudit své pova-
hy a poznat své nedostatky, kdyÏ je‰tû
mûli pfiíleÏitost k pokání a nápravû.Pfií-
zeÀ svûta jim v‰ak byla milej‰í – a proto
nerespektovali poÏadavky zákona a uãi-
li druhé jak je pfiestupovat.BoÏí lid chtû-
li pfiinutit ke znevaÏování soboty. Nyní
budou odsouzeni zákonem,kter˘m po-
hrdali. Naprosto jasnû pochopí, Ïe se
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nemají na co vymlouvat.Vybrali si, ko-
mu chtûjí slouÏit a koho uctívat. „Po-
tom uvidíte rozdíl mezi spravedliv˘m
a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu
slouÏí, a tím, kdo mu slouÏit nechce.“
(Mal 3,18)

Nepfiátelé BoÏího zákona, s duchov-
ními v ãele, pak novû pochopí, co je
pravda a povinnost. Pfiíli‰ pozdû v‰ak
poznají, Ïe sobota ãtvrtého pfiikázání
je peãetí Ïivého Boha. Pfiíli‰ pozdû po-
znají pravou podstatu svého fale‰ného
dne odpoãinku i to, na jak vratkém zá-
kladu stavûli. Zjistí, Ïe bojovali proti
Bohu. NáboÏen‰tí uãitelé vedli lidi do
záhuby,pfiestoÏe tvrdili, Ïe je vedou do
BoÏího ráje. Teprve v den koneãného
úãtování bude zfiejmé,jak velkou odpo-
vûdnost mûli pfiedstavitelé a duchovní
rÛzn˘ch církví a jak hrozné následky
pfiinesla jejich nevûra. Teprve ve vûã-
nosti budeme schopni správnû doce-
nit ztrátu jediného Ïivota. Lidé, kter˘m
Pán fiekne: „Odejdi ode mne, zl˘ slu-
Ïebníku!“, ãeká hrozn˘ soud.

KRISTUS P¤ICHÁZÍ

Z nebe zazní BoÏí hlas,oznamující den
a hodinu druhého pfiíchodu JeÏí‰e
Krista a vyhla‰ující BoÏímu lidu vûã-
nou smlouvu. Tato slova se budou po
zemi rozléhat jako dunûní silného hro-
mu.BoÏí lid to bude poslouchat s pohle-
dem upfien˘m vzhÛru a v jejich tváfiích
se bude zrcadlit BoÏí sláva. Budou zá-
fiit podobnû, jako záfiila tváfi MojÏí‰e,
kdyÏ sestoupil ze Sinaje. BezboÏní lidé
na nû nebudou moci ani pohlédnout.
A kdyÏ BÛh vysloví poÏehnání nad tû-
mi, ktefií jej ctili tím, Ïe zachovávali so-

botu, ozve se mohutné vítûzoslavné
zvolání.

Krátce nato se na v˘chodû objeví ma-
l˘ ãern˘ obláãek velikosti asi poloviny
muÏské dlanû.Bude to oblak,kter˘ ob-
klopuje Spasitele a z dálky vypadá, jako
by byl zahalen˘ ve tmû. BoÏí lid bude
vûdût, Ïe je to znamení Syna ãlovûka.
Vuctivém tichu budou lidé sledovat,jak
se pfiibliÏuje k zemi, jak je stále svûtlej-
‰í a nádhernûj‰í, aÏ z nûj bude velk˘ bí-
l˘ oblak, jehoÏ základem je sláva po-
dobná stravujícímu ohni, nad nímÏ se
klene duha úmluvy. JeÏí‰ pfiijde jako
mocn˘ dobyvatel.UÏ ne jako „MuÏ bo-
lesti“, aby pil trpk˘ pohár hanby a utr-
pení, ale jako vítûz na nebi i na zemi,
aby soudil Ïivé a mrtvé. „Ten,kter˘ má
jméno Vûrn˘ a Prav˘, ... soudí a bojuje
spravedlivû.“A „nebeská vojska“(Zj 19,
11.14) ho následují. S nádhern˘mi, ne-
besky znûjícími chvalozpûvy ho na je-
ho cestû bude doprovázet nespoãetn˘
zástup andûlÛ.Bude se zdát,Ïe celá ob-
loha je plná záfiících postav – Ïe jich je
„desetitisíce desetitisícÛ a tisíce tisícÛ“.
Lidsk˘ jazyk nedokáÏe tento obraz po-
psat,mysl smrtelníka není schopna vní-
mat takovou nádheru.„Nebesa pfiikr˘vá
velebnost jeho, zemû je plná chvaloz-
pûvÛ.Záfií jako svûtlo.“(Abk 3,3.4) KdyÏ
se Ïiv˘ oblak pfiiblíÏí, v‰ichni lidé uvidí
Pána Ïivota. Jeho hlavu nebude hyzdit
trnová koruna; jeho ãelo bude zdobit
diadém slávy. Jeho tváfi bude záfiit osl-
Àujícím jasem poledního slunce. „Na
plá‰ti a na boku má napsáno jméno:
Král králÛ a Pán pánÛ.“ (Zj 19,16)

Vjeho pfiítomnosti jsou „v‰echny tvá-
fie sinalé“.Na ty,kdo odmítli BoÏí milost,
padne hrÛza vûãného zoufalství. „Ztratili
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odvahu, kolena se tfiesou..., tváfie v‰ech
zbledly.“ ( Jr 30,6; Na 2,11) Spravedliví
budou s chvûním volat: „Kdo obstojí?“
Andûlé pfiestanou zpívat, v‰ude se roz-
hostí posvátn˘ klid. Pak zazní JeÏí‰Ûv
hlas: „Má milost vám staãí.“ Tváfie spra-
vedliv˘ch se rozjasní a v srdci pocítí hlu-
bokou radost. Andûlé se je‰tû více pfii-
bliÏí k zemi a znovu se dají do zpûvu.

Král králÛ bude sestupovat na obla-
ku, zahalen do ohniv˘ch plamenÛ. Ne-
be se svine jako svitek, zemû se bude
pfied ním tfiást, v‰echny hory a ostrovy
se dají do pohybu. „Pfiichází BÛh ná‰
a nehodlá mlãet.Pfied ním jde oheÀ sÏí-
rající, vichfiice bûsní kolem nûho. Ne-
besa shÛry i zemi volá, povede pfii se
sv˘m lidem.“ (Î 50,3.4)

„Králové zemû i velmoÏi a vojevÛd-
ci, boháãi a mocní – jak otrok, tak svo-
bodn˘, v‰ichni prchali do hor, aby se
ukryli v jeskyních a skalách,a volali k ho-
rám a skalám:‘Padnûte na nás a skryjte
nás pfied tváfií toho,kter˘ sedí na trÛnu,
a pfied hnûvem Beránkov˘m!’ NeboÈ
pfii‰el velik˘ den jeho hnûvu;kdo bude
moci obstát?“ (Zj 6,15-17)

Utichne posmûch, lÏivá ústa zmlk-
nou.Ustane fiinãení zbraní a bitevní vfia-
va,zmizí „kaÏd˘ plá‰È vyválen˘ v prolité
krvi“ (Iz 9,4). Není sly‰et nic neÏ mod-
litby, pláã a nafiíkání. Ti, ktefií se je‰tû
pfied chvílí posmívali, nyní volají: „Pfii-
‰el velik˘ den BoÏího hnûvu;kdo bude
moci obstát?“ BezboÏníci prosí, aby je
skály a hory pohfibily, aby se nemuseli
setkat s Bohem, kter˘m pohrdali a kte-
rého odmítli.

Znají ten hlas,kter˘ je laskavû a nalé-
havû tak ãasto volal k pokání. Kolikrát
ho sly‰eli v úpûnliv˘ch prosbách pfiíte-

le,bratra,Vykupitele.Pro ty,kdo odmítli
BoÏí milost, je to hlas odsouzení, i kdyÏ
je tak dlouho Ïádal: „OdvraÈte se, od-
vraÈte se od sv˘ch zl˘ch cest! Proã bys-
te mûli zemfiít?“ (Ez 33,11) Jak by si
pfiáli, aby tento hlas nikdy dfiíve nesly-
‰eli! JeÏí‰ jako ztûlesnûná moudrost fií-
ká: „Volala jsem,a vy jste odmítali, ruce
jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
kaÏdé mé radû jste se vyh˘bali, nedali
jste na mé domlouvání.“ (Pfi 1,24.25)
Jeho hlas v nich vyvolává vzpomínky,
které by rádi vymazali – vzpomenou si
na v˘strahy, kter˘mi pohrdli, na pozvá-
ní, jeÏ odmítli, na pfiíleÏitosti, které ne-
vyuÏili.

Budou mezi nimi lidé, ktefií se pos-
mívali JeÏí‰i Kristu v jeho poníÏení.
Znovu k nim dolehnou slova, která tr-
pící Spasitel pronesl,kdyÏ ho veleknûz
podrobil pfiísaze: „Uzfiíte Syna ãlovûka
sedût po pravici V‰emohoucího a pfii-
cházet s oblaky nebesk˘mi.“(Mt 26,64)
Nyní ho vidí v jeho slávû a uvidí ho se-
dût po BoÏí pravici.

Lidé,ktefií se vysmívali jeho tvrzení,
Ïe je BoÏí Syn, nyní úplnû onûmí.
Bude tu stát nadut˘ Herodes, kter˘ se
posmíval JeÏí‰ovu královskému titulu
a pfiikázal posmívajícím se vojákÛm,
aby ho korunovali za krále. Budou tu
stát vojáci, ktefií ho oblékli do rudého
plá‰tû, vloÏili mu na hlavu trnovou ko-
runu, do ruky mu dali tfitinu jako Ïez-
lo a s rouháním se mu klanûli. MuÏi,
ktefií t˘rali Pána Ïivota a plivali po
nûm, se nyní budou odvracet od jeho
pronikavého pohledu a budou se sna-
Ïit utéct z jeho pfiítomnosti. Lidé,ktefií
zatloukali hfieby do jeho rukou a no-
hou,voják,kter˘ probodl jeho bok,bu-
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dou nyní hledût na jeho jizvy s hrÛzou
a v˘ãitkami.

S hrozivou pfiesností si nyní knûÏí
a pfiedstavitelé lidu vzpomenou na to,
co se odehrálo na Golgotû – jak se ìá-
belsky radovali, potfiásali hlavami a vo-
lali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit
nemÛÏe. Je král izraelsk˘ – aÈ nyní se-
stoupí s kfiíÏe a uvûfiíme v nûho! Spo-
lehl na Boha, aÈ ho vysvobodí, stojí-li
o nûj!“ (Mt 27,42.43)

Îivû si vybaví Spasitelovo podoben-
ství o nájemcích vinice, ktefií odmítli
odevzdat svému pánu v˘nos vinice,zbi-
li jeho sluhy a zabili jeho syna. Vzpo-
menou si také, Ïe sami nad sebou vy-
nesli rozsudek. Pán vinice „zlé bez mi-
losti zahubí“. V hfiíchu a trestu onûch
nevûrn˘ch muÏÛ poznávají knûÏí a pfied-
stavitelé lidu své vlastní jednání a své
vlastní spravedlivé odsouzení.Nyní bu-
dou volat ve smrtelné úzkosti. Hlasitûji
neÏ kfiik „UkfiiÏuj ho! UkfiiÏuj ho!“, kte-
r˘ se nesl ulicemi Jeruzaléma, bude se
nyní oz˘vat zoufal˘ náfiek: „Je to BoÏí
Syn! Je to prav˘ Mesiá‰!“ Budou chtít
utéct z pfiítomnosti Krále králÛ, ale je-
jich snaha ukr˘t se v dutinách zemû,
které vytvofiily zufiící Ïivly, vyjde na-
prázdno.

V Ïivotû v‰ech lidí, ktefií odmítají
evangelium, pfiicházejí chvíle, kdy se
probouzí jejich svûdomí, kdy se jim
v pamûti vybaví trapné vzpomínky na
vlastní pokrytectví a v srdci cítí chvil-
kovou lítost. Co je to ale v porovnání
s v˘ãitkami,které pocítí v den,kdy „pfiij-
de strach jako niãivá boufie“, kdy „bída
se pfiiÏene jako vichfiice“ (Pfi 1,27). Ti,
kdo chtûli zniãit JeÏí‰e Krista a vûrn˘
BoÏí lid, uvidí nyní slávu, která ho za-

haluje. S hrÛzou budou poslouchat ra-
dostné volání vykoupen˘ch: „Hle, to je
ná‰ BÛh. V nûho jsme skládali nadûji
a on nás spasil.“ (Iz 25,9)

VDùâNOST ZACHRÁNùN¯CH

Za dunûní hromu a chvûní zemû,zatím-
co blesky budou kfiiÏovat oblohu, hlas
BoÏího Syna zavolá mrtvé vûfiící. Kris-
tus pohlédne na hroby spravedliv˘ch,
pozvedne ruce k nebi a zvolá:„Probuì-
te se,probuìte se,probuìte se,vy kdo
spíte v prachu, a vstaÀte!“ Mrtví na ce-
lé zemûkouli usly‰í jeho hlas a oÏijí.Ce-
lá zemû zaduní krokem nesmírnû velké-
ho zástupu ze v‰ech národÛ a ras. Vy-
jdou z vûzení smrti odûni nesmrtelnou
slávou a zvolají: „Kde je, smrti, tvé ví-
tûzství? Kde je, smrti, tvá zbraÀ?“ (1 K
15,55) Îiví a vzkfií‰ení vykoupení spo-
jí své hlasy v dlouhém, radostném, ví-
tûzném volání.

V‰ichni vyjdou ze sv˘ch hrobÛ tak
velcí, jak velcí do nich byli uloÏeni.Me-
zi vzkfií‰en˘mi bude mohutn˘ a vzne-
‰en˘ Adam, jen o málo men‰í neÏ BoÏí
Syn. V˘raznû se bude li‰it od lidí po-
zdûj‰ích generací, z ãehoÏ bude zfiej-
mé, jak velice lidstvo degenerovalo.
V‰ichni v‰ak vstanou se svûÏestí a silou
vûãného mládí. Na poãátku byl ãlovûk
stvofien k BoÏímu obrazu, a to nejen
charakterem,ale i rysy a postavou.Hfiích
znetvofiil a témûfi vymazal BoÏí obraz
v ãlovûku. JeÏí‰ Kristus v‰ak pfii‰el, aby
ztracené obnovil. Na‰e hfiíchem zasa-
Ïená tûla pfietvofií podle své oslavené
podoby.Na‰e smrtelná,pomíjitelná tûla,
zbavená pÛvabu a zasaÏená hfiíchem,
se znovu stanou dokonal˘mi,krásn˘mi
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a nesmrteln˘mi.V‰echny vady a nedo-
statky zÛstanou v hrobû.Vykoupení bu-
dou mít opût pfiístup ke stromu Ïivota
z dávno ztraceného ráje a „porostou“
(Mal 4,2 – Kral.) tak,Ïe dosáhnou plné
postavy lidského rodu v jeho pÛvodní
podobû. Poslední dÛsledky hfiíchu
budou odstranûny a Kristovi vûrní se
ukáÏou „v kráse Hospodina, na‰eho
Boha“, jejich tûlo, duch i du‰e budou
dokonal˘m obrazem na‰eho Pána. Jak
podivuhodné je vykoupení. Jak dlou-
ho o nûm lidé mluvili, jak dlouho v nû
vûfiili, jak nad‰enû, s jak˘mi nadûjemi
o nûm pfiem˘‰leli, a pfiesto je nikdy pl-
nû nepochopili.

Îijící spravedliví budou promûnûni
„naráz, v okamÏiku“ (1 K 15,52). AÏ za-
zní BoÏí hlas,budou oslaveni. Stanou se
nesmrteln˘mi a spolu se vzkfií‰en˘mi
vykoupen˘mi budou „uchváceni v obla-
cích vzhÛru vstfiíc Pánu“ (1 Te 4,17).
Andûlé „shromáÏdí vyvolené od ãtyfi
úhlÛ svûta, od nejzaz‰ích koncÛ zemû
po nejzaz‰í konce nebe“(Mk 13,27).An-
dûlé pfiinesou malé dûti jejich matkám.
Pfiátelé, které smrt dávno rozdûlila, se
znovu setkají,aby se uÏ nikdy neodlou-
ãili, a s radostn˘m zpûvem budou spo-
leãnû vystupovat do BoÏího mûsta.

Na kaÏdé stranû oblakového vozu
budou kfiídla a pod nimi Ïivá kola.KdyÏ
bude vÛz stoupat vzhÛru, kola budou
volat:„Svat˘“,a kfiídla,kdyÏ se budou po-
hybovat,budou volat: „Svat˘“,a prÛvod
andûlÛ bude volat: „Svat˘, svat˘, svat˘,
Pán BÛh V‰emohoucí“.Také vykoupení
budou volat „Haleluja“, kdyÏ se vÛz dá
na cestu k Novému Jeruzalému.

Pfied vstupem do BoÏího mûsta pfie-
dá Spasitel sv˘m následovníkÛm sym-

boly vítûzství a oblékne jim královsk˘
odûv. Zástupy vûrn˘ch se shromáÏdí
kolem svého Krále, jeho postava bude
majestátnû vévodit nad vykoupen˘mi
i andûly a z jeho tváfie bude vyzafiovat
vlídnost a laskavost. KaÏd˘ z toho ne-
spoãetného zástupu bude hledût na slá-
vu toho,jehoÏ „vzezfiení bylo tak znetvo-
fiené, Ïe nebyl podoben ãlovûku, jeho
vzhled takov˘, Ïe nebyl podoben li-
dem“(Iz 52,14).Pán vloÏí vlastní rukou
korunu slávy na hlavu kaÏdého vítûze.
Pro kaÏdého bude pfiipravena koruna,
která ponese jeho „nové jméno“(Zj 2,17)
a nápis „Svatost Hospodinu“.KaÏd˘ do-
stane palmu vítûzství a tfipytící se har-
fu.KdyÏ pak velící andûlé udají tón,za-
zní z kaÏdé harfy krásná a bohatá melo-
die a lidé radostnû a s vdûãností budou
chválit Boha. „Jemu, jenÏ nás miluje
a svou krví nás zprostil hfiíchÛ a uãinil
nás královsk˘m knûÏstvem Boha, své-
ho Otce – jemu sláva i moc navûky.“
(Zj 1,5.6)

Zástupy vykoupen˘ch budou shro-
máÏdûny pfied Svat˘m mûstem. JeÏí‰
otevfie do‰iroka perlové brány a do mûs-
ta vstoupí zástupy tûch, kdo se drÏeli
evangelia. Tam uvidí BoÏí ráj, domov
Adama pfied pádem do hfiíchu. Pak za-
zní hlas – krásnûj‰í neÏ v‰echna hudba,
kterou kdy sly‰elo lidské ucho –, jenÏ
prohlásí: „Vá‰ zápas skonãil.“ „Pojìte,
poÏehnaní mého Otce, ujmûte se krá-
lovství, které je vám pfiipraveno od za-
loÏení svûta.“ (Mt 25,34)

Tehdy se naplní JeÏí‰ova modlitba
za uãedníky: „Otãe, chci, aby také ti,
které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde
jsem já.“( J17,24) „Neposkvrnûné a v ra-
dosti pfied tváfií BoÏí slávy“ ( Ju 24)
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pfiedstavuje JeÏí‰ Otci ty, které vykou-
pil svou krví, a fiíká: „Hle, já a dûti, kte-
ré mi dal Hospodin.“„Zachovával jsem
je v tvém jménu, které jsi mi dal.“ (Iz
8,18; J 17,12) To je zázrak zachraÀující
lásky. Jak úÏasná to bude chvíle, kdy
vûãn˘ Otec pohlédne na vykoupené
a uvidí svÛj obraz. Tam jiÏ nebude ne-
soulad zpÛsoben˘ hfiíchem,prokletí hfií-
chu.âlovûk bude znovu Ïít v harmonii
s Bohem.

RADOSTNÉ SETKÁNÍ

JeÏí‰ pfiivítá své vûrné, aby se radovali
„u svého Pána“.Pro Spasitele to budou
okamÏiky radosti – vÏdyÈ v království
slávy uvidí ty, které zachránil sv˘m utr-
pením a poníÏením. A vykoupení bu-
dou sdílet jeho radost, kdyÏ mezi za-
chránûn˘mi uvidí ty, které pfiivedli ke
Kristu sv˘mi modlitbami, sv˘m vlivem
a obûtí lásky. AÏ se shromáÏdí kolem
velkého, bílého trÛnu, pocítí nesmírné
‰tûstí,protoÏe uvidí nejen lidi,které sa-
mi získali pro JeÏí‰e, ale zjistí také, Ïe
oni získali dal‰í a ti opût dal‰í a Pán
v‰echny pfiivedl do „pfiístavu pokoje“,
aby tam své koruny sloÏili k JeÏí‰ov˘m
nohám a po nekoneãné vûky mu vzdá-
vali chválu.

AÏ budou vykoupení uvítáni v Bo-
Ïím mûstû, rozezní se v‰ude nad‰ené
chvalozpûvy oslavující Pána. BlíÏí se
chvíle setkání prvního a druhého Ada-
ma. BoÏí Syn ãeká s otevfienou náruãí,
aby pfiijal praotce lidského rodu – by-
tost, kterou stvofiil a která se vzboufiila
proti svému TvÛrci.Za jeho hfiích nese
Spasitelovo tûlo známky ukfiiÏování.
KdyÏ Adam uvidí jizvy po stra‰n˘ch

hfiebech, nepadne svému Pánu do ná-
ruãe, ale pokornû se skloní k jeho no-
hám a zvolá: „Chvála a ãest Beránkovi,
tomu obûtovanému!“ Nato ho Spasitel
laskavû vybídne, aby se znovu podíval
na svÛj rajsk˘ domov,z nûhoÏ musel na
tak dlouho odejít.

AdamÛv Ïivot na zemi byl po vyhná-
ní z ráje pln˘ bolesti a zármutku.KaÏd˘
uschl˘ list, kaÏdé obûtní zvífie, kaÏd˘
kaz na kráse pfiírody, kaÏdá skvrna na
ãistotû ãlovûka mu znovu pfiipomnûla
jeho hfiích. Cítil nesmírnou bolest a lí-
tost nad ‰ífiící se bezboÏností i nad tím,
kdyÏ jako odpovûì na svá varování
musel poslouchat v˘ãitky, Ïe má hfiích
na svûdomí. Pokornû a trpûlivû sná‰el
témûfi tisíc let trest za své pfiestoupení.
Upfiímnû svého hfiíchu litoval,vûfiil v zá-
sluhy zaslíbeného Spasitele a zemfiel
s nadûjí na vzkfií‰ení. BoÏí Syn zaplatil
za vinu a hfiích ãlovûka. A nyní, díky
smífiení v JeÏí‰i Kristu,mÛÏe Adam zno-
vu pfievzít své pÛvodní panství.

Uchvácen˘ radostí znovu uvidí stro-
my, které mûl kdysi tak rád – právû ty
stromy, jejichÏ plody sám sbíral v dobû
své nevinnosti a radosti. Pohlédne na
vinné kefie,které pûstoval vlastníma ru-
kama,na kvûtiny,o které kdysi s láskou
peãoval.Uvûdomí si,Ïe je to skuteãnost,
Ïe je to opravdu obnoven˘ ráj,nyní je‰-
tû krásnûj‰í neÏ tehdy,kdyÏ z nûho mu-
sel odejít. Spasitel ho zavede ke stromu
Ïivota,utrhne nádherné ovoce a nabíd-
ne mu je. Adam se rozhlédne a uvidí
v BoÏím ráji mnoho zachránûn˘ch ãle-
nÛ své rodiny. Pak poloÏí svou korunu
k JeÏí‰ov˘m nohám a padne mu do ná-
ruãe.Poté se chopí své zlaté harfy a od
nebeské klenby se odrazí vítûzoslavn˘
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chvalozpûv: „Sláva, sláva, sláva Berán-
kovi, jenÏ byl zabit a znovu Ïije!“ Ada-
mova rodina se ke zpûvu pfiipojí, polo-
Ïí své koruny ke Spasitelov˘m nohám
a v úctû se mu pokloní.

Toto setkání budou sledovat andûlé,
ktefií plakali,kdyÏ Adam padl do hfiíchu,
a radovali se, kdyÏ JeÏí‰ po svém vzkfií-
‰ení vystoupil na nebesa a vydobyl moÏ-
nost vzkfií‰ení pro v‰echny, kdo v nûj
uvûfií.A tak nyní,kdyÏ se dílo vykoupe-
ní dovr‰ilo, se mohou pfiipojit k chva-
lozpûvu.

Na kfii‰Èálovém mofii pfied trÛnem,na
onom sklenûném mofii, které vypadá,
jako by bylo smíchané s ohnûm – tak
záfií BoÏí slávou –,se shromáÏdí ti,„kte-
fií zvítûzili nad dravou ‰elmou, nesklo-
nili se pfied jejím obrazem a nenechali
se oznaãit ãíslicí jejího jména“. Stojí
s Beránkem na hofie Siónu, mají „BoÏí
loutny“ a je jich sto ãtyfiicet ãtyfii tisíc
vykoupen˘ch z lidí.Vtom zazní hlas pfii-
pomínající ‰umûní vody a rachocení
hromu, jako kdyÏ hudebníci rozezvuãí
své nástroje.A budou zpívat „novou pí-
seÀ“ pfied BoÏím trÛnem, píseÀ, kterou
se nikdo kromû sto ãtyfiiaãtyfiiceti tisíc
nemÛÏe nauãit. Je to píseÀ MojÏí‰e a Be-
ránka – píseÀ vysvobození. Jen sto ãty-
fiiaãtyfiicet tisíc vykoupen˘ch se mÛÏe
nauãit této písni,protoÏe je to píseÀ je-
jich Ïivota – Ïivota, jak˘ nikdo jin˘ ne-
proÏil. „To jsou ti, kdo ... následují Be-
ránka, kamkoli jde.“ Byli pfieneseni ze
zemû Ïiví jako „první z lidstva ... Bohu
a Beránkovi“(Zj 15,2.3;14,1-5).„To jsou
ti, ktefií pfii‰li z velikého souÏení“; pro‰li
dobou souÏení, jaké svût nepamatuje
od chvíle, kdy na zemi Ïijí lidé. ProÏili
úzkost Jákobova souÏení a v samém zá-

vûru – kdyÏ na zem dopadly poslední
BoÏí rány – byli bez pfiímluvce. Pán je
v‰ak vysvobodil, protoÏe „vyprali svá
roucha a vybílili je v krvi Beránkovû“.
„Vjejich ústech nebyla nalezena leÏ;pro-
to jsou bez vady“ pfied Bohem. „Proto
jsou pfied trÛnem BoÏím a slouÏí mu
v jeho chrámû dnem i nocí; a ten, kter˘
sedí na trÛnu,bude jim zá‰titou.“Vidûli
zemi zpusto‰enou hladem a morem,
kdy slunce sv˘m Ïárem pÛsobilo lidem
útrapy, proÏívali nesnáze, mûli hlad a Ïí-
zeÀ. Av‰ak „jiÏ nebudou hladovût ani
Ïíznit, ani slunce nebo jin˘ Ïár jim ne-
ublíÏí,neboÈ Beránek,kter˘ je pfied trÛ-
nem,je bude pást a povede je k prame-
nÛm vod Ïivota.A BÛh jim setfie kaÏdou
slzu s oãí.“ (Zj 7,14-17)

Ve v‰ech dobách byli opravdovû vû-
fiící vychováváni ve ‰kole utrpení. Na
zemi chodili „úzkou cestou“, byli ãi‰tû-
ni v „peci souÏení“.Pro JeÏí‰e Krista sná-
‰eli nepfiátelství,nenávist,pomluvy.Tak
jako Kristus i oni proÏili hofiké zápasy
a bolestná zklamání.Na vlastní kÛÏi po-
znali, jak zl˘ je hfiích, jakou má moc, ja-
ké pfiiná‰í útrapy a pocity provinûní.Byl
jim odporn˘. Vûdomí toho, jak neko-
neãnou obûÈ pfiinesl Pán pro jejich zá-
chranu, je pokofiuje v jejich vlastních
oãích a v srdci cítí nesmírnou vdûãnost,
coÏ bezhfií‰né bytosti mohou jen tûÏko
pochopit.DokáÏou hodnû milovat,pro-
toÏe jim bylo hodnû odpu‰tûno. Mûli
úãast na Kristovû utrpení, a proto mo-
hou mít podíl na jeho slávû.

Dûdici BoÏího království pfiicházejí
z chatrãí, vûznic,popravi‰È, hor,pou‰tí,
jeskyní. Na zemi „trpûli nouzi, zakou-
‰eli útisk a souÏení“(Îd 11,37).Milióny
vûrn˘ch zemfiely v opovrÏení, protoÏe
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vytrvale odmítali pfiijmout klamná sa-
tanova tvrzení. Lidské soudy je soudily
jako nejhor‰í zloãince. Nyní v‰ak „BÛh
sám bude soudcem“ (Î 50,6). Nyní se
rozsudek vynesen˘ na zemi obrátí. „Pa-
novník Hospodin ... sejme potupu své-
ho lidu z celé zemû.“(Iz 25,8) „Nazvou
je ‘Lid svat˘’,‘Hospodinovi vykoupení’.“
BÛh urãil,Ïe dostanou „místo popela na
hlavu ãelenku, olej veselí místo truchle-
ní, závoj chvály místo ducha beznadûje“
(Iz 62,12; 61,3). UÏ nebudou slabí, za-
rmoucení a utlaãovaní. Od této chvíle
budou stále s Pánem.Budou stát pfied je-
ho trÛnem obleãeni do ‰atÛ, které bu-
dou mnohem honosnûj‰í, neÏ jaké kdy
na sobû mûli ti nejvzne‰enûj‰í lidé.
Hlavy jim budou zdobit nádherné koru-
ny – skvostnûj‰í neÏ jaké kdy nosili po-
zem‰tí vládcové. Dny náfiku a bolesti
jsou pryã uÏ jednou provÏdy. Král slávy
setfiel slzy z jejich tváfií,uÏ není dÛvod se
rmoutit.Vykoupení budou mávat palmo-
v˘mi ratolestmi a zpívat ãist˘,harmonic-
k˘ chvalozpûv.V‰echny hlasy se postup-
nû pfiipojí, aÏ se cel̆ m nebem rozezvuãí
píseÀ: „Díky Spasiteli, Bohu na‰emu, se-
dícímu na trÛnu,a Beránkovi.“A v‰ichni
obyvatelé nebe odpoví: „Amen! Dobro-
fieãení i sláva a moudrost, díky a ãest
i moc a síla Bohu na‰emu na vûky vû-
kÛ.“ (Zj 7,10.12)

KRISTÒV K¤ÍÎ – 
TÉMA VùâN¯CH ÚVAH

Zde na zemi pouze zaãínáme chápat
úÏasné téma vykoupení. S na‰ím nedo-
konal˘m rozumem mÛÏeme pfiem˘‰let
o hanbû a slávû, o Ïivotû a smrti, o spra-
vedlnosti a milosti, které se pojí v kfiíÏi.

Ale i kdyÏ své du‰evní síly napneme do
krajnosti, vykoupení v jeho plném v˘-
znamu pochopit nedokáÏeme. âlovûk
není schopen plnû pochopit nezmûr-
nou velikost,délku,‰ífiku,hloubku a v˘‰-
ku zachraÀující lásky. Vykoupení plnû
nepochopí plán záchrany ani tehdy,kdyÏ
„uzfií tváfií v tváfi“ a „poznají plnû, jako
BÛh zná je“. Po celou vûãnost budou
vÏdy v novém úÏasu odhalovat stále no-
vé a nové skuteãnosti. I kdyÏ skonãí
pozemské starosti, bolesti i poku‰ení
a budou odstranûny jejich pfiíãiny, vy-
koupení si budou vÏdy jasnû uvûdomo-
vat, kolik stála jejich záchrana.

Po celou vûãnost budou vykoupení
pfiem˘‰let a zpívat o Kristovû kfiíÏi.Vosla-
veném Kristu budou vidût Krista ukfiiÏo-
vaného.Nikdy nezapomenou,Ïe Pán,kte-
r˘ svou mocí stvofiil a udrÏuje nesãíslné
svûty v nekoneãném vesmíru, milovan˘
BoÏí Syn,Vládce nebes,kterého radostnû
uctívají cherubíni a serafíni, se poníÏil,
aby pozvedl ãlovûka padlého do hfiíchu.
Nezapomenou, Ïe sná‰el trest a hanbu
za hfiích, ani to, Ïe pfied ním Otec skryl
svou tváfi, aÏ mu bída ztraceného svûta
zlomila srdce a ukonãila jeho utrpení na
golgotském kfiíÏi. Skuteãnost, Ïe Stvo-
fiitel v‰ech svûtÛ a Soudce v‰ech stvofie-
n˘ch bytostí odloÏil svou slávu a z lásky
k ãlovûku se poníÏil,bude ve vesmíru tr-
vale vzbuzovat obdiv a úctu. AÏ se zá-
stupy zachránûn˘ch budou dívat na
svého Vykupitele a uvidí vûãnou slávu
Otce záfiící v jeho tváfii, aÏ uvidí BoÏí
trÛn, kter˘ stojí vûãnû, a poznají, Ïe je-
ho království je bez konce,budou nad-
‰enû jásat: „âest a sláva Beránkovi, kte-
r˘ se obûtoval a smífiil nás s Bohem
svou nejdraÏ‰í krví!“
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Tajemství kfiíÏe vysvûtluje v‰echna
ostatní tajemství. Ve svûtle, které záfií
z Golgoty, vypadají BoÏí vlastnosti, kte-
ré v nás vzbuzovaly strach a posvátnou
bázeÀ, krásné a pfiitaÏlivé. Milost, laska-
vost a otcovská láska se pojí se svatos-
tí,spravedlností a mocí.AÏ budeme po-
zorovat vzne‰enost Boha na trÛnu, je-
ho velikost a vyv˘‰enost,a v projevech
jeho milosti poznáme jeho charakter,
pochopíme jako nikdy pfiedtím v˘znam
onoho drahého oslovení: „Otãe ná‰“.
Poznáme, Ïe nekoneãnû moudr˘ BÛh

nemohl vytvofiit plán pro na‰i záchra-
nu bez obûti svého Syna. Odmûnou za
tuto obûÈ mu bude radost, Ïe zemi bu-
dou ob˘vat vykoupené, svaté, ‰Èastné
a nesmrtelné bytosti.V˘sledkem Spasi-
telova zápasu s mocnostmi temna bu-
de radost vykoupen˘ch, která bude po
celou vûãnost umocÀovat BoÏí slávu.
Hodnota jediného ãlovûka je pro Otce
dostateãn˘m zadostiuãinûním za za-
placenou cenu. Také JeÏí‰ Kristus po-
cítí zadostiuãinûní, kdyÏ uvidí plody
své velké obûti.



„Hfiíchy Babylóna se navr‰ily aÏ k nebi
a BÛh nezapomnûl na jeho viny... Od-
plaÈte po zásluze té nevûstce. V pohá-
ru, kter˘ pfiipravovala, pfiipravte pro ni
dvojnásob; kolik si uÏila slávy a h˘fiení,
tolik jí dejte teì tr˘znû a Ïalu. ProtoÏe
si namlouvá:TrÛním jako královna,vdo-
vou nejsem a neokusím smutku – proto
v jediném dni dopadnou na ni pohromy:
smrt i Ïal a hlad,a bude zniãena ohnûm.
NeboÈ mocn˘ je Hospodin, BÛh, kter˘
ji odsoudil. Pak nad ní budou nafiíkat
a bûdovat králové svûta, ktefií s ní smil-
nili a h˘fiili, ... z hrÛzy nad zkázou ne-
odváÏí se pfiiblíÏit a budou nafiíkat: Bû-
da, bûda, ty velik˘ Babylóne, mûsto tak
mocné, jak v jedinou hodinu byl nad
tebou vykonán soud!“ (Zj 18,5-10)

„Kupci zemû“ – ktefií „bohatli z její
rozmafiilosti“ – „se z hrÛzy nad zkázou
toho mûsta neodváÏí pfiiblíÏit a budou
plakat a nafiíkat: Bûda, bûda, tak veliké
mûsto,které se oblékalo do kmentu,pur-
puru a ‰arlatu,které se zdobilo zlatem,
drahokamy a perlami – a v jedinou ho-
dinu je zniãeno takové bohatství!“ (Zj
18,11.3.15-17)

Takov˘ trest postihne Babylón,aÏ se
projeví BoÏí hnûv. Babylón naplnil mí-

ru své nepravosti, uÏ pfii‰el jeho ãas; je
zral˘ pro zkázu.

KdyÏ BÛh zmûní údûl vykoupe-
n˘ch, lidé, ktefií ztratili v‰echno ve vel-
kém Ïivotním zápasu, proÏijí stra‰né
probuzení. V dobû, kdy BÛh nabízel
svou milost, je satan zaslepil sv˘mi kla-
my, a oni omlouvali svÛj hfií‰n˘ Ïivot.
Bohatí byli py‰ní na to,co mají,víc neÏ
lidé, kter˘m se tak dobfie nedafiilo. Bo-
hatství v‰ak získali pfiestupováním Bo-
Ïího zákona. Nesytili hladové, neoblé-
kali nahé, nejednali spravedlivû a mi-
losrdnû. ·lo jim o vlastní povy‰ování
a o pocty od ostatních lidí. Nyní jsou
zbaveni v‰eho, co tvofiilo jejich veli-
kost, jsou chudí a bezmocní. S hrÛzou
budou sledovat, jak padají modly, kte-
r˘m dali pfiednost pfied Stvofiitelem.
Prodali své du‰e za pozemské bohat-
ství a radovánky; nesnaÏili se zbohat-
nout v BoÏích oãích. Proto jejich Ïivot
skonãil nezdarem. Zábavy jim zhofik-
nou, jejich poklady budou bezcenné.
To, co cel˘ Ïivot budovali, se zhroutí
bûhem krátkého okamÏiku. Bohatí bu-
dou oplakávat zniãení sv˘ch nádher-
n˘ch domÛ a ztrátu svého zlata a stfiíb-
ra. Jejich náfiek v‰ak pfiehlu‰í obava,Ïe

(653-654) 421

41

MINULOST UKONâENA
Nevûfiící si jiÏ v prÛbûhu svého Ïivota pfiipravili smutn˘ údûl – 

stejnû jako satan, jehoÏ trest bude nejtûÏ‰í.



spolu se sv˘mi modlami zahynou i oni
sami.

SMRT BEZBOÎN¯CH

BezboÏní budou hofice litovat; ne v‰ak
toho, Ïe hfií‰nû zanedbávali Boha a své
bliÏní, ale toho, Ïe BÛh zvítûzil. Budou
nafiíkat,Ïe to tak dopadlo,nebudou v‰ak
litovat toho, Ïe byli bezboÏní. PouÏili
by v‰echny prostfiedky,jen kdyby moh-
li zvítûzit.

Sledovali, jak právû ti lidé,kter˘m se
posmívali a které chtûli zniãit,pro‰li bez
újmy morem,pohromami a zemûtfiese-
ním.BÛh,kter˘ je pro pfiestupníky své-
ho zákona zniãujícím ohnûm, je pro
svÛj lid bezpeãn˘m útoãi‰tûm.

Duchovní, ktefií obûtovali pravdu,
aby získali pfiízeÀ lidí, nyní poznají, ãe-
mu uãili a jak˘ vliv to mûlo.UkáÏe se,Ïe
v‰evûdoucí BÛh je sledoval, kdyÏ stáli
za kazatelnou nebo kdyÏ pfii rÛzn˘ch
pfiíleÏitostech jednali s lidmi.KaÏd˘ cito-
v˘ projev, kaÏd˘ napsan˘ fiádek, kaÏdé
pronesené slovo,kaÏd˘ ãin,kter˘m uko-
lébávali lidi ve fale‰né jistotû – tím v‰ím
pfiispûli ke zniãení lidsk˘ch ÏivotÛ; a ny-
ní uvidí v˘sledky svého poãínání.

Pán prohlásil: „TûÏkou ránu dcery
mého lidu léãí lehkováÏn˘mi slovy:Po-
koj,pokoj! Ale Ïádn˘ pokoj není.“„Mu-
ãíte srdce spravedlivého podvodem,
zatímco já jsem ho nechtûl zarmuco-
vat,a posilujete ruce svévolníka,aby se
neodvrátil od své zlé cesty a nebyl za-
chován naÏivu.“ ( Jr 8,11; Ez 13,22)

„Bûda past˘fiÛm,ktefií hubí a rozpty-
lují ovce, které pasu... Hle, já vás za va-
‰e zlé skutky ztrestám.“„Kvilte,past˘fii,
a úpûjte, válejte se v prachu, vzne‰ení

vÛdcové stáda! Va‰e dny se naplnily,pÛ-
jdete na poráÏku, rozprá‰ím vás... Pro
past˘fie nebude Ïádného útoãi‰tû,nebu-
de úniku pro vzne‰ené ochránce ovcí.“
( Jr 23,1.2; 25,34.35)

Duchovní i ostatní lidé si uvûdomí,
Ïe nepûstovali správn˘ vztah s Bohem.
Zjistí, Ïe se vzboufiili proti Autorovi
dokonale spravedlivého a správného zá-
kona.Tím,Ïe nerespektovali BoÏí pfied-
pisy,zpÛsobili mnoho zla,nedorozumû-
ní, nenávisti a nepfiátelství, aÏ se celá
zemû stala jedním velk˘m boji‰tûm.Ta-
kov˘ pohled se naskytne lidem, ktefií
zavrhli pravdu a oblíbili si blud. Slovy
nelze popsat, jak budou potom nepo-
slu‰ní a nevûrní lidé touÏit po tom, co
navÏdy ztratili – po vûãném Ïivotû. Ti,
které svût ctil pro jejich schopnosti a v˘-
fieãnost, pak pochopí v‰echno v pra-
vém svûtle. Uvûdomí si, o co se nepo-
slu‰ností vÛãi Bohu pfiipravili, padnou
k nohám tûch, jejichÏ vûrností pohrda-
li a jimÏ se vysmívali, a vyznají, Ïe je
BÛh miloval.

Lidé zjistí, Ïe byli oklamáni.Vzájem-
nû se budou obviÀovat,Ïe se pfiivedli do
záhuby, a v‰ichni budou svornû pro-
klínat své náboÏenské uãitele.Nevûrní
duchovní past˘fii jim pfiedpovídali pfií-
jemné vûci. Vedli své posluchaãe, aby
nebrali váÏnû BoÏí zákon a pronásledo-
vali ty, kdo ho zachovávali. Nyní v‰ak
tito fale‰ní uãitelé budou pfied ostatní-
mi lidmi zoufale vyznávat,Ïe ‰ífiili bludy.
Zástupy propadnou zufiivosti; budou
volat: „Jsme ztraceni, a vy jste zapfiíãi-
nili na‰i záhubu,“ a obrátí se proti fa-
le‰n˘m past˘fiÛm. Lidé, ktefií je kdysi
nejvíce obdivovali, je budou nejvíce
proklínat. Ti, ktefií jim kdysi chystali
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vavfiíny, je budou chtít nyní zniãit.
Zbranû, jeÏ byly urãeny pro zniãení
BoÏího lidu, budou nyní pouÏity ke
zniãení jejich nepfiátel. V‰ude budou
zufiit boje a krveprolévání.

„Hukot vfiavy dolehne aÏ do konãin
zemû,neboÈ Hospodin vede spor s pro-
národy, soudí se sám s ve‰ker˘m tvor-
stvem,svévolníky vydá meãi.“( Jr 25,31)
·est tisíc let trval velk˘ spor. BoÏí Syn
a jeho nebe‰tí poslové bojovali proti kní-
Ïeti zla ve snaze varovat ostatní; chtûli
jim poskytnout pouãení a zachránit je.
V‰ichni se uÏ rozhodli; bezboÏní se spo-
jili se satanem v jeho válce proti Bohu.
Nade‰la chvíle,kdy má BÛh obhájit váÏ-
nost svého po‰lapaného zákona. Spor
uÏ nepovede jen se satanem, ale také
s lidmi. „Hospodin vede spor s proná-
rody; ... svévolníky vydá meãi.“

BÛh vloÏil znamení vysvobození na
v‰echny, „ktefií vzdychají a sténají nad
v‰emi ohavnostmi, které se ... pácha-
jí“. Nyní se objeví andûl smrti, kterého
v Ezechielovû vidûní pfiedstavují muÏi
se smrtícími zbranûmi, aby pfiijal roz-
kaz:„Starce,mladíka,pannu,dûti i Ïeny
zabíjejte,‰ifite zkázu.Nepfiistupujte v‰ak
k nikomu z tûch, na nichÏ je znamení.
Zaãnûte od mé svatynû!“Prorok pozna-
menává: „I zaãali od star‰ích, ktefií byli
pfied domem.“(Ez 9,1-6) Dílo zkázy zaã-
ne u lidí, ktefií se vydávali za duchovní
stráÏce národa. Fale‰ní stráÏci padnou
jako první. Tady uÏ nelze projevovat lí-
tost nebo soucit.MuÏi,Ïeny a dûti,v‰ich-
ni zahynou.

„Hospodin vychází ze svého místa,
aby ztrestal nepravost obyvatel zemû.
I odhalí zemû krev prolitou na ní a nebu-
de jiÏ pfiikr˘vat povraÏdûné.“(Iz 26,21)

„A toto bude poráÏka, kterou Hospo-
din pfiipraví v‰em národÛm, jeÏ vytáh-
ly do boje proti Jeruzalému: tûlo jim
shnije je‰tû vstoje, oãi jim shnijí v dÛl-
cích a jazyk jim shnije v ústech.Vonen
den je Hospodin uvede do zmatku tak
velikého, Ïe jeden bude chytat druhé-
ho za ruku,ale ta ruka se pozvedne pro-
ti ruce pfiítelovû.“ (Za 14,12.13) V ‰íle-
ném boji jejich vá‰ní a pod vlivem
BoÏího hnûvu padnou bezboÏní oby-
vatelé zemû – knûÏí, vládci a lid, boha-
tí i chudí,vysoce postavení i prostí.„Ti,
které Hospodin v onen den skolí, zÛ-
stanou leÏet od jednoho konce zemû
ke druhému. Nebude se nad nimi na-
fiíkat, nebudou sebráni, nebudou po-
hfibeni.“ ( Jr 25,33)

Pfii pfiíchodu JeÏí‰e Krista budou od-
stranûni v‰ichni bezboÏní – Pán je zniãí
sv˘m slavn˘m pfiíchodem. SvÛj lid pak
uvede do BoÏího mûsta a zemû zÛsta-
ne pustá. „Hle, Hospodin vyplení zemi
a zpusto‰í ji, rozvrátí její tváfinost a roz-
prá‰í její obyvatele.“„Zemû bude zcela
vyplenûna a vyloupena; toto slovo pro-
mluvil Hospodin.“„Zhanobena je zemû
sv˘mi obyvateli, neboÈ pfiestoupili zá-
kony, zmûnili nafiízení, poru‰ili vûãnou
smlouvu. Proto pozfie zemi prokletí,
kdo v ní pfieb˘vají, budou pykat; proto
obyvatelé zemû zajdou v Ïáru.“ (Iz 24,
1.3.5.6)

Celá zemû bude vypadat jako pou‰È.
Mûsta a vesnice zniãené zemûtfiese-
ním,vyvrácené stromy, rozeklané skály
vyvrÏené mofiem nebo vyrvané ze ze-
mû, to v‰e zÛstane roztrou‰eno po je-
jím povrchu; propasti budou oznaão-
vat místa, kde byly hory vyvráceny ze
sv˘ch základÛ.
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SATAN V ZAJETÍ

Pak dojde k události, na kterou symbo-
licky ukazoval poslední slavnostní úkon
Dne smífiení. KdyÏ skonãila sluÏba ve
svatyni svat˘ch a hfiíchy Izraele byly kr-
ví pfiinesené obûti ze svatynû odstranû-
ny,byl pfied Hospodina pfiedveden Ïiv˘
kozel a veleknûz vyznal pfied cel˘m shro-
máÏdûním „v‰echny nepravosti Izrael-
cÛ a v‰echna jejich pfiestoupení se v‰e-
mi jejich hfiíchy a vloÏil je na hlavu koz-
la“(Lv 16,21).Podobn˘m zpÛsobem,aÏ
bude ukonãeno dílo smífiení v nebeské
svatyni,budou pfied Bohem a nebesk˘-
mi andûly a pfied zástupy vykoupen˘ch
vloÏeny hfiíchy BoÏího lidu na satana.
Pak BÛh prohlásí,Ïe satan zavinil v‰ech-
no zlo, protoÏe k nûmu navádûl; a jako
byl kozel vyhnán do neobydlené zemû,
tak bude satan vypovûzen na neobyd-
lenou a pustou zemi.

Kniha Zjevení pfiedpovídá vypovû-
zení satana a zniãení zemû, a fiíká, Ïe
tento stav potrvá tisíc let.Proroctví vy-
kresluje KristÛv druh˘ pfiíchod a zni-
ãení bezboÏn˘ch,a pak uvádí:„Tu jsem
vidûl, jak s nebe sestupuje andûl, kter˘
má v ruce klíã od propasti a velik˘ fie-
tûz. Zmocnil se draka, toho dávného
hada,toho ìábla a satana,na tisíc let jej
spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji
a zapeãetil, aby jiÏ nemohl klamat ná-
rody, dokud se nedovr‰í tûch tisíc let.
Potom musí b˘t je‰tû na krátk˘ ãas
propu‰tûn.“ (Zj 20,1-3)

Z jin˘ch ãástí Písma vypl˘vá, Ïe v˘-
raz „propast“ znamená zemi v pustém
a temném stavu. KdyÏ Bible popisuje,
jak zemû vypadala „na poãátku“,fiíká,Ïe
„byla pustá a prázdná a nad propast-

nou tÛní byla tma“ (Gn 1,2). Proroctví
naznaãují, Ïe se do toho stavu alespoÀ
ãásteãnû vrátí.Pfii pohledu do budouc-
na,na velik˘ BoÏí den,prorok Jeremiá‰
zvolal: „Vidûl jsem zemi, a hle, je pustá
a prázdná, nebesa jsou beze svûtla. Vi-
dûl jsem hory, a hle, tfiesou se, v‰echny
pahorky se otfiásají.Vidûl jsem,a hle,ni-
kde Ïádn˘ ãlovûk, i v‰echno nebeské
ptactvo odletûlo.Vidûl jsem, a hle, z vi-
nice je pou‰È, v‰echna mûsta jsou pod-
vrácena.“ ( Jr 4,23-26)

Zde bude satan se sv˘mi pomocní-
ky Ïít po tisíc let. Bude omezen jen na
zemi – nebude mít pfiístup na jiné svû-
ty, aby tam pokou‰el a obtûÏoval by-
tosti, které do hfiíchu nepadly.V tomto
smyslu bude satan svázán. Nebude mít
nikoho, na kom by mohl zkou‰et svou
moc.Nebude moci nikoho svádût a ni-
ãit, coÏ bylo po mnoho staletí jeho je-
din˘m potû‰ením.

Prorok Izaiá‰, kter˘ ve vidûní sledo-
val satanovo svrÏení, volal: „Jak jsi spa-
dl z nebe, tfipytivá hvûzdo, jitfienky sy-
nu! Jak jsi sraÏen k zemi, zotroãovateli
pronárodÛ! ... V srdci sis fiíkal: Vystou-
pím na nebesa, vyv˘‰ím svÛj trÛn nad
BoÏí hvûzdy..., s Nejvy‰‰ím se budu
mûfiit. Teì jsi svrÏen do podsvûtí, do
nejhlub‰í jámy! Kdo tû uvidí, budou se
dívat a divit: To je ten muÏ, kter˘ zne-
klidÀoval zemi a otfiásal královstvími?
Svût mûnil v pou‰È, bofiil jeho mûsta,
vûznû nikdy nepropou‰tûl domÛ.“ (Iz
14,12-17)

Po ‰est tisíc let satan svou vzpourou
„zneklidÀoval zemi“.„Svût mûnil v pou‰È,
bofiil jeho mûsta.“ A „vûznû nikdy ne-
propou‰tûl domÛ“. Po ‰est tisíc let za-
víral do svého vûzení BoÏí lid a drÏel
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by jej jako vûznû navÏdy.Kristus v‰ak lá-
me jeho okovy a vûznû osvobozuje.

I bezboÏní jsou nyní vyÀati ze sata-
novy moci,takÏe satan zÛstává jen s an-
dûly,ktefií se pfiidali na jeho stranu,aby
si uvûdomil,jakou kletbu pfiinesl hfiích.
„V‰ichni králové pronárodÛ, v‰ichni le-
Ïí slavnû ve sv˘ch hrobkách, ale tebe
pohodili mimo hrob jak ohavn˘ v˘ho-
nek..., nebude‰ pfiipojen k nim v hro-
bû. VÏdyÈ jsi niãil vlastní zemi, vlastní
lid jsi vraÏdil.“ (Iz 14,18-20)

Po tisíc let bude satan bloudit po
zpusto‰ené zemi a seznamovat se s ná-
sledky své vzpoury proti BoÏímu záko-
nu. To pro nûj bude ãas nesmírného
trápení.Po svém pádu do hfiíchu horeã-
natû pracoval a nemûl ãas pfiem˘‰let.
Pak bude ale zbaven moci a bude mít
moÏnost pfiem˘‰let,jakou úlohu hrál od
chvíle,kdy se vzboufiil proti BoÏí vládû.
S hrÛzou bude vyhlíÏet budoucnost,kdy
bude muset trpût za v‰echno zlo,které
napáchal – kdy bude pykat za hfiíchy,
k jejichÏ spáchání lidi navedl.

BoÏímu lidu pfiinese zajetí satana ‰tûs-
tí a radost.Prorok napsal:„Vden,kdy ti dá
Hospodin odpoãinout od tvého trápení
a nepokoje, od tvrdé otroãiny, jíÏ jsi byl
zotroãen, pronese‰ o babylónském králi
(kter˘ zde pfiedstavuje satana) pofieka-
dlo: Jak pominul pohánûã...! Hospodin
polámal hÛl svévolníkÛ,Ïezlo vládcÛ, jeÏ
zbûsile bilo národy ranami bez ustání,
hnûvivû vládlo pronárodÛm nezkrotn˘m
pronásledováním.“ (Iz 14,3-6)

SOUD NAD BEZBOÎN¯MI

Vtomto tisíciletém období mezi prv-
ním a druh˘m vzkfií‰ením bude probí-

hat soud nad bezboÏn˘mi.Apo‰tol Pavel
hovofií o tomto soudu jako o události,ke
které dojde po druhém Kristovû pfií-
chodu.„Nevyslovujte proto soudy pfied-
ãasnû, dokud Pán nepfiijde. On vynese
na svûtlo to, co je skryto ve tmû, a zje-
ví zámûry srdcí.“(1K 4,5) Prorok Daniel
napsal,Ïe kdyÏ pfii‰el Vûkovit˘,„soud byl
pfiedán svat˘m Nejvy‰‰ího“ (Da 7,22).
V té dobû budou spravedliví panovat
jako BoÏí králové a knûÏí. Apo‰tol Jan
v knize Zjevení napsal: „Vidûl jsem trÛ-
ny a na nich usedli ti, jimÏ byl svûfien
soud.“„BÛh a Kristus je uãiní sv˘mi knû-
Ïími a budou s ním kralovat po tisíc
let.“(Zj 20,4.6) Právû v této dobû „BoÏí
lid bude soudit svût,“ jak pfiedpovûdûl
apo‰tol Pavel (1 K 6,2).Vykoupení bu-
dou spolu s Kristem soudit bezboÏné,
jejich ãiny budou porovnávat s knihou
zákona, s Biblí, a kaÏd˘ pfiípad rozhod-
nou podle toho,jak onen ãlovûk na svû-
tû Ïil. Pak kaÏdému vymûfií trest podle
jeho ãinÛ a zaznamenají jej k jeho jmé-
nu v knize smrti.

Kristus a jeho lid budou soudit také
satana a andûly, ktefií se pfiidali k sata-
novi. Apo‰tol Pavel napsal: „Nevíte, Ïe
budeme soudit andûly?“ (1 K 6,3) A Ju-
da prohlásil, Ïe „andûly, ktefií si neza-
chovali své vzne‰ené postavení, ale
opustili urãené místo, drÏí ve vûãn˘ch
poutech v temnotû pro velik˘ den sou-
du“ ( Ju 6).

Po uplynutí tisíce let dojde ke druhé-
mu vzkfií‰ení. Tehdy budou z mrtv˘ch
vzkfií‰eni bezboÏní lidé, ktefií stanou
pfied Bohem, aby pfiijali vynesen˘ roz-
sudek. O vzkfií‰ení bezboÏn˘ch uvádí
kniha Zjevení také tento text: „Ostat-
ní mrtví v‰ak nepovstanou k Ïivotu,
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dokud se tûch tisíc let nedovr‰í.“ (Zj
20,5) Prorok Izaiá‰ o bezboÏn˘ch li-
dech napsal:„Budou sebráni, jako je se-

brán vûzeÀ do jámy, a budou zavfieni
pod zámek; po mnoh˘ch pak dnech
budou potrestáni.“ (Iz 24,22)



Po skonãení období jednoho tisíce let
se JeÏí‰ Kristus opût vrátí na zemi.Bude
ho doprovázet zástup vykoupen˘ch lidí
a andûlÛ.Majestátnû sestoupí a pfiikáÏe
bezboÏn˘m mrtv˘m, aby vstali a pfiijali
svÛj rozsudek. Povstanou jako mohut-
n˘ zástup,nespoãetn˘ jako zrnka písku
na mofiském bfiehu. Budou se podstat-
nû li‰it od tûch, kdo vstali pfii prvním
vzkfií‰ení. Spravedliví byli promûnûni,
odûni nekoneãn˘m mládím a krásou.
BezboÏní v‰ak ponesou stopy nemocí
a smrti.

Zraky v‰ech v obrovském zástupu se
obrátí,aby pohlédly na slávu BoÏího Sy-
na.Zástup bezboÏn˘ch lidí jako jedním
hlasem zvolá: „PoÏehnan˘, kdo pfiichá-
zí ve jménu Pánû!“ Tato slova v‰ak ne-
jsou vyfiãena z lásky k Pánu JeÏí‰i; to síla
pravdy je vynutí z neochotn˘ch úst. Jak
bezboÏní ode‰li do sv˘ch hrobÛ, tak
z nich vycházejí: se stejn˘m nepfiátel-
stvím vÛãi Kristu, se stejn˘m postojem
vzpoury.Nedostanou uÏ dal‰í dobu mi-
losti, aby mohli napravit chyby svého
Ïivota. Nemûlo by to Ïádn˘ smysl. Îi-
vot proÏit˘ v hfiíchu neobmûkãil jejich
srdce. Kdyby jim BÛh poskytl druhou
dobu milosti, proÏili by ji stejnû jako

první:nerespektovali by BoÏí poÏadavky
a vyvolávali by vzpouru proti Bohu.

JeÏí‰ Kristus sestoupí na Olivovou
horu, odkud po svém zmrtv˘chvstání
vystoupil na nebesa a kde andûlé opa-
kovali zaslíbení o jeho návratu. Prorok
napsal:„Pfiijde Hospodin,mÛj BÛh,a s te-
bou v‰ichni svatí,BoÏe.“„Vonen den sta-
nou jeho nohy na hofie Olivové, leÏící
na v˘chod od Jeruzaléma.Olivová hora
se rozpoltí vpÛli ... velmi ‰irok˘m údo-
lím.“ „Hospodin bude Králem nad ce-
lou zemí;v onen den bude Hospodin je-
din˘ a jeho jméno jediné.“(Za 14,5.4.9)
KdyÏ Nov˘ Jeruzalém sestoupí z nebe
ve své oslÀující nádhefie, spoãine na
místû pfiipraveném a oãi‰tûném pro je-
ho pfiíchod a Kristus se sv˘m lidem i an-
dûly vstoupí do Svatého mûsta.

SATANÒV POSLEDNÍ BOJ

Tehdy se bude satan pfiipravovat na
poslední boj o nadvládu. KdyÏ byl zba-
ven své moci a nemohl provádût své
klamné dílo, byl vládce zla ne‰Èastn˘
a sklesl˘. Ale poté,co bezboÏní vstanou
z mrtv˘ch,a on uvidí,kolik lidí má na své
stranû, jeho nadûje oÏije, a rozhodne
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se, Ïe svÛj boj proti Bohu nevzdá. Po-
volá pod svÛj prapor v‰echny zástupy
ztracen˘ch lidí a pokusí se s nimi usku-
teãnit své zámûry. BezboÏní lidé jsou
satanov˘mi zajatci. Tím, Ïe odmítli Kris-
ta, pfiijali vládu pÛvodce vzpoury.
Ochotnû pfiijmou jeho návrhy a vyko-
nají jeho rozkazy. Je‰tû i pak bude jed-
nat po vzoru své první lsti a nepfiizná
se, Ïe je satanem. Bude tvrdit, Ïe je
vládce,kterému svût právem patfií a je-
hoÏ dûdictví mu bylo nezákonnû odÀa-
to. Sv˘m oklaman˘m následovníkÛm se
pfiedstaví jako zachránce, bude je uji‰-
Èovat, Ïe z hrobÛ je vyvedla jeho moc
a Ïe je chce zachránit pfied nejkrutûj‰í
tyranií. Satan vyuÏije nepfiítomnosti
JeÏí‰e Krista mezi lidmi na zemi a bude
konat zázraky, aby podepfiel svá tvrze-
ní.Ze slab˘ch udûlá silné a v‰em vdech-
ne svého ducha a svou energii. Navrh-
ne,Ïe je povede proti vykoupen˘m a Ïe
se zmocní BoÏího mûsta. S ìábelskou ra-
dostí bude ukazovat na nesãetné mili-
óny lidí, ktefií byli vzkfií‰eni z mrtv˘ch,
a prohlásí, Ïe jako jejich vÛdce mûsto
dobude a znovu získá svÛj trÛn a své
panství.

Vonom ohromném davu budou pfií-
slu‰níci dlouhovûk˘ch generací, které
Ïily pfied potopou,muÏi statn˘ch postav
a bystrého rozumu, jiÏ pod nadvládou
padl˘ch andûlÛ vynaloÏili v‰echny své
schopnosti k vlastnímu vyv˘‰ení. Bu-
dou tam lidé,jejichÏ podivuhodná umû-
lecká díla vyvolávala obdiv druh˘ch,
ale jejich krutost a zlé zámûry pfiispûly
k devastaci zemû a ke znehodnocení
BoÏího obrazu v ãlovûku. Tito lidé pfii-
mûli Boha, aby je navÏdy vymazal ze
svého stvofiení. Budou mezi nimi králo-

vé a vojevÛdci,ktefií si podmanili náro-
dy,váleãníci, ktefií nikdy nebyli poraÏe-
ni v boji a pfied jejichÏ pfiíchodem se
tfiásla království. Smrtí se nezmûnili.
KdyÏ vstanou z hrobu, jejich my‰lenky
budou pokraãovat tam,kde pfiestaly.Bu-
de je ovládat stejná touha po dob˘vá-
ní, jaká je ovládala, kdyÏ umírali.

Satan se bude radit se sv˘mi andûly
a s vládci,dobyvateli a udatn˘mi váleã-
níky.KdyÏ zhodnotí své síly a moÏnosti,
dojdou k pfiesvûdãení,Ïe v BoÏím mûs-
tû je v porovnání s nimi málo obyvatel
a Ïe je tedy mohou dob˘t. Vypracují
plán na dobytí Nového Jeruzaléma,aby
se mohli zmocnit jeho slávy a bohat-
ství. V‰ichni se hned zaãnou pfiipravo-
vat k bitvû. Obratní fiemeslníci zhotoví
zbranû, vojen‰tí velitelé, proslulí sv˘mi
váleãn˘mi úspûchy, zorganizují zástu-
py bojovníkÛ do oddílÛ.

Nakonec zazní rozkaz k útoku a ne-
spoãetné vojsko vyrazí vpfied. Bude to
vojsko,jaké nedal dohromady Ïádn˘ po-
zemsk˘ dobyvatel, jakému se nemÛÏe
vyrovnat Ïádná armáda, jaká kdy byla
na zemi.Vojsko povede ten nejmocnûj-
‰í váleãník – satan. Jeho andûlé soustfie-
dí v‰echny své síly na poslední boj.Vsa-
tanovû prÛvodu budou králové a voje-
vÛdci a za nimi mohutné, nespoãetné
zástupy, kaÏd˘ pod urãen˘m vÛdcem.
Sevfiené ‰iky se s vojenskou pfiesností
dají na postup – po rozpukané a ne-
rovné zemi zamífií k BoÏímu mûstu.Na
rozkaz JeÏí‰e Krista budou brány
Nového Jeruzaléma uzavfieny. Satanovo
vojsko mûsto obklíãí a bude se pfiipra-
vovat k útoku.

Pak se JeÏí‰ Kristus znovu ukáÏe
sv˘m nepfiátelÛm.Vysoko nad mûstem
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na podestû ze záfiícího zlata se objeví
velk˘ a vyv˘‰en˘ trÛn.Na trÛn se posa-
dí BoÏí Syn a kolem nûho se shromáÏdí
obyvatelé jeho království. Slovy nelze
popsat Kristovu moc a vzne‰enost. Slá-
va vûãného Otce zahalí Syna; záfi jeho
pfiítomnosti naplní BoÏí mûsto,pronik-
ne branami a zaplaví celou zemi sv˘m
jasem.

NejblíÏe trÛnu budou stát lidé, ktefií
kdysi horlili pro satanovu vûc, byli v‰ak
„vychváceni jako oharek z ohnû“a násle-
dovali svého Spasitele s hlubokou vnitfiní
oddaností.Vedle nich budou stát ti, kdo
si vypûstovali dokonalou kfiesÈanskou
povahu v prostfiedí klamu a nevûry; lidé,
ktefií dodrÏovali BoÏí zákon i tehdy,kdyÏ
jej kfiesÈansk˘ svût prohla‰oval za ne-
platn˘, a dále milióny tûch,kdo byli mu-
ãeni pro svou víru. Za nimi bude stát
„tak velik˘ zástup,Ïe by ho nikdo nedo-
kázal seãíst,ze v‰ech ras,kmenÛ,národÛ
a jazykÛ ... pfied trÛnem a pfied tváfií
Beránkovou,obleãeni v bílé roucho,pal-
mové ratolesti v rukou“ (Zj 7,9). Jejich
boj skonãil, zvítûzili. BûÏeli závod a zís-
kali cenu. Palmová ratolest v jejich ru-
kou je symbolem vítûzství,bílé roucho
znakem neposkvrnûné Kristovy spra-
vedlnosti.

Vykoupení budou zpívat chvalozpûv,
k nûmuÏ se pfiipojí i andûlé a serafíni:
„Díky Spasiteli,Bohu na‰emu,sedícímu
na trÛnu, a Beránkovi.“ (Zj 7,10) KdyÏ
vykoupení uvidí satanovu zlobu a moc,
uvûdomí si jako nikdy pfiedtím, Ïe zví-
tûzit mohli jen v síle JeÏí‰e Krista.Vce-
lém tom zástupu vykoupen˘ch nebu-
de nikdo, kdo by zásluhu za spasení
pfiipisoval sobû – jako by zvítûzil vlast-
ní silou a dobrotou.Nikdo nebude mlu-

vit o tom,co vykonal nebo vytrpûl.Ob-
sahem kaÏdé písnû, tématem kaÏdého
chvalozpûvu bude: Spasení náleÏí na-
‰emu Bohu a Beránkovi.

KNIHA ÎIVOTA OTEV¤ENA

Pfied shromáÏdûn˘mi obyvateli zemû
i nebe se uskuteãní závûreãná koruno-
vace BoÏího Syna. A pak, obdafien nej-
vy‰‰í vládou a mocí, vynese Král králÛ
rozsudek nad tûmi,kdo se vzboufiili pro-
ti jeho vládû,a vykoná spravedlnost nad
tûmi,kdo pfiestupovali jeho zákon a utla-
ãovali jeho lid. Prorok napsal: „A vidûl
jsem velik˘ bûlostn˘ trÛn a toho,kdo na
nûm sedûl; pfied jeho pohledem zmize-
la zemû i nebe a uÏ pro nû nebylo mís-
ta. Vidûl jsem mrtvé, mocné i prosté,
jak stojí pfied trÛnem, a byly otevfieny
knihy. Je‰tû jedna kniha byla otevfiena,
kniha Ïivota. A mrtví byli souzeni po-
dle sv˘ch ãinÛ zapsan˘ch v tûch kni-
hách.“ (Zj 20,11.12)

Jakmile budou otevfieny knihy záz-
namÛ a JeÏí‰ pohlédne na bezboÏné,
v‰ichni si pfiipomenou kaÏd˘ hfiích,kte-
rého se kdy dopustili. Uvûdomí si, kde
se‰li z cesty ãistoty a nevinnosti, jak je
p˘cha a vzpurnost vedla k poru‰ování
BoÏího zákona. Poku‰ení, která podpo-
rovali tím, Ïe si libovali v hfiíchu, poÏe-
hnání, která zneuÏili, BoÏí poslové, kte-
r˘mi pohrdli, varování, která odmítli,
nabídky milosti,které ve své vzpurnos-
ti zavrhli – to v‰echno uvidí jakoby na-
psané ohniv˘m písmem.

Nad trÛnem se ukáÏe kfiíÏ a jako v pa-
noramatu se objeví v˘jevy Adamova po-
ku‰ení i pádu a v‰echna dûjství plánu
vykoupení. Narození Spasitele v pros-
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t˘ch pomûrech, jeho dûtství a mládí
v prostotû a poslu‰nosti, jeho kfiest
v Jordánu,pÛst a pokou‰ení na pou‰ti,
jeho vefiejné pÛsobení,pfii nûmÏ lidem
pfiedstavoval vzácná BoÏí poÏehnání,
dny naplnûné ãiny lásky a milosrden-
ství, noci modliteb a bdûní o samotû
v horách, intriky závisti,nenávisti a zlo-
by, kter˘mi mu odpláceli za jeho do-
brodiní, tûÏk˘ a tajemn˘ du‰evní zápas
v Getsemanské zahradû,kdy na nûj do-
lehly hfiíchy celého svûta, zrada, jíÏ byl
vydán napospas bûsnící lÛze, údûsné
události oné hrÛzné noci – vûzeÀ ne-
kladoucí odpor, opu‰tûn˘ nejmilova-
nûj‰ími uãedníky,surovû vleãen˘ ulice-
mi Jeruzaléma, BoÏí Syn veden˘ za já-
sotu davu pfied Anná‰e, pfied soudem
v paláci veleknûze,v soudní síni Piláta,
pfied zbabûl˘m a krut˘m Herodem, vy-
staven˘ posmûchu, uráÏkám a muãení
a pak odsouzen˘ na smrt – to v‰echno
bude Ïivû zobrazeno.

A pak se pfied rozechvûl˘m davem
objeví poslední v˘jevy – tich˘ Trpitel
kráãející cestou na Golgotu, Vládce
vesmíru pfiibíjen˘ na kfiíÏ, nadutí knûÏí
a vfiískající lÛza posmívající se jeho smr-
telnému zápasu, nadpfiirozená tma, ze-
mûtfiesení,pukající skály,otevfiené hro-
by provázející okamÏik, kdy Vykupitel
svûta podlehl smrtelnému zápasu.

HrÛzná podívaná zachycuje pfiesnû
skuteãnost. Satan, jeho andûlé a jeho
stoupenci nebudou mít sílu odvrátit se
od podívané na své vlastní dílo. KaÏd˘
úãastník si pfiipomene to, co vykonal.
Herodes, kter˘ nechal vyvraÏdit nevin-
né betlémské dûti, aby zahubil izrael-
ského krále,podlá Herodias,která nese
vinu za smrt Jana Kfititele, slab˘, servil-

ní Pilát, posmívající se vojáci, knûÏí,
pfiedstavitelé lidu a rozbûsnûn˘ dav,
kter˘ volal: „Jeho krev na nás a na na-
‰e dûti!“ – v‰ichni budou sledovat
hrÛznost svého provinûní. Marnû se
budou snaÏit skr˘t se pfied vzne‰enos-
tí Kristovy tváfie vyzafiující slávu slun-
ce, zatímco vykoupení budou klást své
koruny k jeho nohám a budou volat:
„Zemfiel za mne!“

V zástupu vykoupen˘ch budou apo‰-
tolové Pána JeÏí‰e, stateãn˘ Pavel, hor-
liv˘ Petr, milovan˘ a milující Jan, jejich
vûrní bratfii a s nimi obrovské zástupy
muãedníkÛ, zatímco venku pfied mûst-
sk˘mi branami spolu se v‰ím odpor-
n˘m a ohavn˘m budou lidé, ktefií je
pronásledovali, vûznili a zabíjeli. Nero,
ztûlesnûná nefiest a krutost, tam bude
hledût na radost a jásot tûch,které kdy-
si muãil a jejichÏ utrpení mu pÛsobilo
ìábelské potû‰ení.Bude tam jeho mat-
ka, aby vidûla v˘sledek svého pÛsobe-
ní; aby pochopila, Ïe ‰patné povahové
rysy a vá‰nû – které na nûho pfienesla
a dále povzbuzovala a rozvíjela sv˘m
vlivem a pfiíkladem – pfiinesly ovoce
v zloãinech, které vzbuzovaly hrÛzu
svûta.

Budou tam fiím‰tí knûÏí a preláti,kte-
fií tvrdili, Ïe jsou Kristov˘mi vyslanci,
ale proto,aby ovládli svûdomí lidí,pou-
Ïívali muãidla, vûzení a hranice. Budou
tam také py‰ní papeÏové,ktefií se vyvy-
‰ovali nad Boha a opováÏili se zmûnit
jeho zákon.Tito fale‰ní církevní otcové
se budou muset zodpovídat Bohu ze
v‰eho, co by rádi povaÏovali za promi-
nuté. Pfiíli‰ pozdû zjistí, Ïe V‰evûdoucí
bere svÛj zákon váÏnû a Ïe vinu v Ïád-
ném pfiípadû nepfiehlíÏí. Tam poznají,
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Ïe Kristus ztotoÏÀuje své zájmy se zájmy
svého lidu, a pochopí hlubok˘ v˘znam
jeho slov:„Cokoliv jste uãinili jednomu
z tûchto m˘m nepatrn˘ch bratfií, mnû
jste uãinili.“ (Mt 25,40)

Cel˘ bezboÏn˘ svût bude stát pfied
BoÏím soudem obvinûn˘ z velezrady
proti BoÏí vládû. Nikdo nebude obvi-
nûné hájit – nemají se ãím omluvit;
a Pán nad nimi vynese rozsudek vûãné
smrti.

Pak uÏ bude v‰em zfiejmé,Ïe mzdou
hfiíchu není svoboda a vûãn˘ Ïivot, ale
otroctví, zkáza a smrt. BezboÏní po-
znají, o co se pfiipravili svou vzpourou
proti Bohu.Pohrdli v‰e pfievy‰ující vûã-
nou slávou, kdyÏ jim byla nabízena,
a teì by si ji tolik pfiáli. Odsouzení bu-
dou volat:„To v‰echno jsme mohli mít,
rozhodli jsme se to v‰ak ignorovat. Jak
jsme byli zaslepení! Vymûnili jsme po-
koj, ‰tûstí a ãest za bídu, hanbu a zou-
falství.“V‰ichni uznají,Ïe byli z nebe vy-
louãeni po právu,protoÏe cel˘m sv˘m
Ïivotem vlastnû prohla‰ovali: „Nechce-
me, aby tento ãlovûk ( JeÏí‰) nad námi
vládl.“

Jako ve snách budou bezboÏní sle-
dovat korunovaci BoÏího Syna. V jeho
rukou uvidí desky BoÏího zákona, je-
hoÏ zásadami pohrdali a které pfiestu-
povali. Budou sledovat údiv a nad‰ení
spasen˘ch, jejich oslavování JeÏí‰e
Krista, a kdyÏ jejich hlasy dolehnou aÏ
k zástupÛm shromáÏdûn˘m pfied mûs-
tem, zvolají v‰ichni jednohlasnû: „Veli-
ké a podivuhodné jsou tvé ãiny, Pane
BoÏe v‰emohoucí; spravedlivé a prav-
divé jsou tvé cesty, Králi národÛ.“ (Zj
15,3) Pak padnou na zem a pokloní se
KníÏeti Ïivota.

DEFINITIVNÍ ODHALENÍ
PÒVODCE ZLA

KdyÏ satan spatfií Kristovu slávu a vzne-
‰enost, bude jako ochromen˘. Kdysi
byl cherubem ochráncem a teì bude
vzpomínat, odkud padl. Jak se zmûnil
tento záfiící andûl, zvan˘ „Jitfienka“, jak
hluboko klesl! Z rady, ve které si ho
kdysi váÏili, byl provÏdy vylouãen.
V Otcovû blízkosti vidí teì nûkoho ji-
ného – na JeÏí‰ovu hlavu vkládá koru-
nu andûl vzne‰ené postavy a vzhledu,
zahalen˘ BoÏí slávou. A satan ví, Ïe na
tom místû mohl stát on sám.

Bude vzpomínat na domov své ne-
vinnosti a ãistoty, pokoje a ‰tûstí, které
proÏíval,dokud nezaãal reptat proti Bo-
hu a závidût JeÏí‰i Kristu.Pomluvy,kte-
ré ‰ífiil, jeho vzpoura a lÏi, kter˘mi si
získával soucit a podporu andûlÛ, jeho
tvrdo‰íjn˘ odpor k jakémukoli pokusu
o nápravu, kdyÏ mu BÛh nabízel od-
pu‰tûní – to v‰echno se mu Ïivû vyba-
ví. Pak bude hodnotit v˘sledky svého
pÛsobení: nepfiátelství mezi lidmi, cel-
kovou devastaci Ïivota,pády trÛnÛ a krá-
lovství, dlouhou fiadu válek, sporÛ a re-
volucí.Vybaví si, jak se trvale snaÏil ma-
fiit dílo JeÏí‰e Krista a sráÏel ãlovûka níÏ
a níÏe. Uvûdomí si, Ïe jeho ìábelské
úklady nemohly zahubit lidi, ktefií dÛ-
vûfiovali Pánu JeÏí‰i.KdyÏ pohlédne na
své království, v˘sledek svého snaÏení,
uvidí jen úpadek a zkázu. Namluvil zá-
stupÛm odsouzen˘ch, Ïe BoÏí mûsto
bude snadnou kofiistí, sám v‰ak dobfie
ví, Ïe to není pravda. JiÏ nesãetnûkrát
zakusil bûhem velkého sporu poráÏku,
kdy byl donucen se vzdát. Zná pfiíli‰
dobfie BoÏí moc.
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PÛvodce vzpoury se ov‰em vÏdycky
snaÏil ospravedlnit a dokázat,Ïe vzpou-
ru zavinila BoÏí vláda. Na to vynaloÏil
v‰echnu sílu svého intelektu. Pracoval
uváÏenû a systematicky. S obdivuhod-
n˘m úspûchem svedl ohromné zástu-
py, aby pfiijaly jeho v˘klad velkého dû-
jinného zápasu. Dlouhá staletí vydával
satan leÏ za pravdu. Nyní v‰ak nade‰la
chvile, kdy BÛh vzpouru definitivnû po-
razí a odhalí satanovu minulost i jeho
povahu. Sv˘m posledním velk˘m po-
kusem svrhnout Krista z trÛnu,zahubit
BoÏí lid a dob˘t BoÏí mûsto, se pÛvod-
ce zla plnû odhalí. Ti, kdo se k nûmu
pfiidali, zjistí, Ïe jeho vûc je naprosto
ztracená. Následovníci JeÏí‰e Krista
a vûrní andûlé poznají v plném rozsa-
hu satanovy intriky proti BoÏí vládû.
V‰ichni budou na satana pohlíÏet s od-
porem.

Satan pochopí, Ïe se vyfiadil z nebe
vûdomou vzpourou.V‰echny své schop-
nosti vycviãil pro boj proti Bohu. Ne-
besk˘ pokoj,soulad a ãistota by mu pÛ-
sobily hrozná muka. Jeho námitky proti
BoÏímu milosrdenství a spravedlnosti
vezmou nyní za své. Obvinûní namífie-
ná proti Hospodinu dopadla v plné mí-
fie na nûho samého. I satan se skloní
a uzná, Ïe rozsudek, kter˘ byl nad ním
vynesen, je spravedliv˘.

„Kdo by se nebál tebe, Pane, a ne-
vzdal slávu tvému jménu, neboÈ ty je-
din˘ jsi Svat˘; v‰echny národy pfiijdou
a skloní se pfied tebou, neboÈ tvé spra-
vedlivé soudy vy‰ly najevo.“ (Zj 15,4)
Nyní budou objasnûny v‰echny skuteã-
nosti t˘kající se velkého sporu – jeho
pravdy i klamu. V‰em stvofien˘m ro-
zumn˘m bytostem budou zfiejmé ná-

sledky vzpoury a pfiestupování BoÏích
nafiízení. Cel˘ vesmír mûl moÏnost po-
rovnat v˘sledek satanovy vlády v pro-
tikladu s BoÏí vládou. Zatímco satana
odsoudily jeho vlastní ãiny,BoÏí moud-
rost, spravedlnost a dobrota budou pl-
nû obhájeny.V‰ichni poznají, Ïe kaÏd˘
BoÏí ãin ve velkém sporu sledoval trva-
lé dobro BoÏího lidu i v‰ech svûtÛ,které
BÛh stvofiil. „KéÏ ti vzdají chválu, Hos-
podine, ve‰keré tvé skutky, kéÏ ti tvoji
vûrní dobrofieãí.“(Î145,10) Dûjiny hfií-
chu budou po celou vûãnost dÛkazem,
Ïe ‰tûstí v‰ech stvofien˘ch bytostí je
spojeno s existencí BoÏího zákona. Pfii
pohledu na v‰echny skuteãnosti velké-
ho sporu cel˘ vesmír,jak vûrn˘,tak i od-
bojn˘, jednohlasnû zvolá: „Spravedlivé
a pravdivé jsou tvé cesty, Králi náro-
dÛ.“ (Zj 15,3)

Cel˘ vesmír bude mít moÏnost se-
známit se s velikostí obûti, kterou pfii-
nesl Otec a Syn pro lidstvo.Nastala ho-
dina, kdy Kristus zaujme místo, které
mu právem náleÏí, a bude oslaven nad
v‰echna panstva, mocnosti a v‰echna
jména. Pro budoucí radost – aby mohl
pfiivést k slávû mnoho synÛ – vytrpûl
kfiíÏ a podstoupil pohanûní. Jakkoli ne-
pfiedstavitelnû velká to byla bolest a han-
ba, radost a sláva je je‰tû vût‰í. Kristus
pohlédne na vykoupené, ktefií budou
promûnûni k jeho obrazu; v‰ichni po-
nesou ve svém srdci dokonalou peãeÈ
BoÏího obrazu, v‰ichni budou zrcadlit
podobu Krále.Uvidí v nich v˘sledek své-
ho úsilí, a to mu bude zadostiuãinûním.
Poté hlasem,kter˘ usly‰í shromáÏdûné
zástupy spravedliv˘ch i bezboÏn˘ch,
pronese slova: „Pohleìte, tyto jsem vy-
koupil svou krví! Pro nû jsem trpûl,pro
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nû jsem zemfiel, aby mohli b˘t vûãnû
se mnou.“ Od shromáÏdûn˘ch kolem
trÛnu, odûn˘ch v bílá roucha, se vzhÛ-
ru ponese chvalozpûv:„Hoden je Berá-
nek, ten obûtovan˘, pfiijmout moc, bo-
hatství, moudrost, sílu, poctu, slávu
i dobrofieãení.“ (Zj 5,12)

PfiestoÏe satan musel uznat BoÏí
spravedlnost a poklonit se pfied Kris-
tovou svrchovaností, jeho povaha se
nezmûnila. Jako mohutn˘ pfiíboj se
v nûm znovu vzedme hlubok˘ vzdor.
V ‰ílené zufiivosti se rozhodne, Ïe se
nevzdá a je‰tû naposledy zoufale zaú-
toãí proti Vládci nebes. Mezi sv˘mi
pfiívrÏenci se pokusí rozdm˘chat stej-
nou zlobu, jaká je v nûm, a vyburcovat
je k okamÏitému útoku. V té chvíli
v‰ak uÏ nikdo z nespoãetn˘ch milió-
nÛ, které kdysi svedl do vzpoury, jeho
vládu neuzná. Jeho moc konãí. Bez-

boÏní lidé budou nenávidût Boha stej-
nû jako satan,bude jim v‰ak zfiejmé,Ïe
jejich pfiípad je beznadûjn˘, Ïe nad
Bohem nemohou zvítûzit. Zachvátí je
prudká nenávist namífiená proti sata-
nu a lidem, ktefií slouÏili jako nástroje
jeho klamu, a se zbûsilostí démonÛ se
obrátí proti nim.

Pán prohlásil: „ProtoÏe své srdce vy-
dává‰ za srdce boÏské, hle, pfiivedu na
tebe cizí,kruté pronárody; na krásu tvé
moudrosti vytasí své meãe, znesvûtí
tvou skvûlost. Spustí tû do jámy.“ „I sko-
lím tû, ... cherube ochránce,vyhladím tû
zprostfiedka ohniv˘ch kamenÛ... Svrhnu
tû k zemi,dám tû za podívanou králÛm...
ZpÛsobím, Ïe z tvého stfiedu vy‰lehne
oheÀ a stráví tû, pohodím tû na zem ja-
ko popel pfied oãima v‰ech,kdo tû spat-
fií... Stane‰ se odstra‰ujícím pfiíkladem,
zanikne‰ navûky.“ (Ez 28,6-8.16-19)

POSLEDNÍ DNY

KristÛv pfiíchod

Svatí jsou vzati do nebe Svatí vládnou s Kristem

(v nebi)

Období prÛzkumné fáze soudu

(Ïiví i vzkfií‰ení mrtví)

Îiví bezboÏní zniãeni
(bezboÏní mrtví zÛstávají 
v hrobech)
Spoutání satana

(zÛstává omezen na zemi)

Zpusto‰ená zemû

(poslední rány, zemûtfiesení,
následky druhého adventu)

VùâNOSTTISÍCILETÍ
(milénium)

PRVNÍ 
VZK¤Í·ENÍ

DRUHÉ
VZK¤Í·ENÍ

Kristus, svatí 
a sestupující mûsto

Vkfií‰ení bezboÏn˘ch

Propu‰tûní satana
(pfiipravuje útok 
na svaté mûsto)
V˘konná fáze soudu
Zniãení satana, hfií‰níkÛ 
a následkÛ hfiíchu
Obnovená zemû 
Vûãn˘ domov svat˘ch

Pfiehled událostí konce lidsk˘ch dûjin.



ZÁNIK ZEMù A V·EHO ZLÉHO

„KaÏdá bota obouvaná do váleãné vfiavy
a kaÏd˘ plá‰È vyválen˘ v prolité krvi bu-
dou k spálení, budou potravou ohnû.“
„Hospodin je rozlícen na v‰echny pro-
národy, rozhofiãen na v‰echny jejich
zástupy.Zniãí je jako klaté,vydá je na po-
ráÏku.“ „Se‰le na svévolníky dé‰È Ïha-
vého uhlí a hofiící síry, jejich údûlem se
stane Ïhoucí vichr.“(Iz 9,4;34,2;Î11,6)
Od Boha z nebe sestoupí oheÀ. Zemû
se otevfie a objeví se zbranû ukryté v je-
jích hlubinách.Z kaÏdé propasti vy‰leh-
nou stravující plameny. I skály budou
hofiet. Pfii‰el den hofiící jako pec; oheÀ
zachvátí celou zemi (Mal 4,1;2 Pt 3,10).
Zemsk˘ povrch se zmûní v jednolitou
Ïhoucí tekutou hmotu – v obrovské
ohnivé mofie. Bude to ãas soudu a zá-
huby bezboÏn˘ch – „den Hospodinovy
pomsty, rok odplaty v soudní pfii Sió-
nu“ (Iz 34,8).

BezboÏní dostanou odplatu na zemi
(Pfi 11,31). Stanou se „strni‰tûm a pfii-
cházející den je seÏehne, praví Hospo-
din zástupÛ“(Mal 4,1).Nûktefií zemfiou
v okamÏiku, jiní budou trpût mnoho
dnÛ. V‰ichni budou potrestáni „podle
sv˘ch skutkÛ“. ProtoÏe vina za hfiíchy
spravedliv˘ch byla pfienesena na satana,
bude satan trpût nejen za svou vzpou-
ru, ale za v‰echny hfiíchy, k jejichÏ spá-
chání svedl BoÏí lid. Jeho trest bude
vût‰í neÏ trest tûch,které podvedl. Satan
bude trpût je‰tû potom,kdy uÏ ti,které
pfiivedl k pádu, budou mrtví. V oãist-
n˘ch plamenech tak nakonec zahynou
v‰ichni,kdo se rozhodli pro zlo – satan
i jeho následovníci. Trest za pfiestou-
pení zákona na nû dopadne v plné mí-

fie,poÏadavkÛm spravedlnosti bude uãi-
nûno zadost. Nebe i zemû pfii pohledu
na to uzná, Ïe BÛh je spravedliv˘.

Satanovo dílo zkázy navÏdy skonãí.
Po ‰est tisíc let provádûl své zámûry;
zemû kvÛli nûmu trpûla a cel˘ vesmír
proÏíval zármutek. Celé stvofiení bo-
lestnû sténalo jako rodiãka pfii porodu.
Nyní v‰ak budou stvofiené bytosti na-
vÏdy zbaveny jeho pfiítomnosti a jeho
poku‰ení. „Vmíru odpoãala celá zemû,
v‰echno zvuãnû plesá.“(Iz 14,7) Z celé-
ho vesmíru bude znít volání chvály a ví-
tûzství. Bude znít „zpûv jakoby ohro-
mného zástupu, jako hukot mnoÏství
vod a jako dunûní hromu“, kter˘ bude
volat: „Haleluja, ujal se vlády Pán BÛh
ná‰ V‰emohoucí.“ (Zj 19,6)

OBNOVENÍ RÁJE

Zatímco zemi zachvátí niãiv˘ oheÀ,bu-
dou vykoupení bezpeãnû ukryti ve Sva-
tém mûstû. Nad lidmi, ktefií mûli podíl
na prvním vzkfií‰ení, nemá druhá smrt
moci.Zatímco pro bezboÏné je BÛh stra-
vujícím ohnûm,pro svÛj lid je sluncem
a ‰títem (Zj 20,6; Î 84,12).

„Vidûl jsem nové nebe a novou ze-
mi,neboÈ první nebe a první zemû po-
minuly.“ (Zj 21,1) OheÀ, kter˘ stráví
bezboÏné,oãistí zemi.Odstraní kaÏdou
stopu prokletí. Îádné vûãnû planoucí
peklo nebude vykoupen˘m pfiipomí-
nat stra‰né následky hfiíchu.

ZÛstane jediná pfiipomínka: Ná‰ Vy-
kupitel navÏdy ponese stopy po svém
ukfiiÏování: na jeho ranûné hlavû, v je-
ho boku,na jeho rukou a nohou zÛsta-
nou stopy krutého díla, které pÛsobí
hfiích. Prorok popsal Krista v jeho slá-
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vû takto: „Po stranû má rohy, v nichÏ je
skryta jeho síla.“ (Abk 3,4) Proboden˘
bok, odkud vytékal proud krve, která
smífiila ãlovûka s Bohem – tam je Spa-
sitelova sláva, zde „je skryta jeho síla“.
„Mocn˘ k spasení“je díky své v˘kupné
obûti.Má moc vykonat spravedlnost nad
v‰emi, kdo pohrdli BoÏí milostí. Stopy
po jeho pokofiení jsou jeho nejvy‰‰í poc-
tou. Rány Golgoty budou trval˘m, vûã-
n˘m svûdectvím jeho moci.

„Ty, vûÏi stáda,návr‰í dcery siónské,
tobû pfiipadne,k tobû se navrátí dfiívûj-
‰í vladafiství.“ (Mi 4,8) Tehdy nastane
doba, kterou touÏebnû vyhlíÏeli praví
vûfiící od chvíle,kdy plamenn˘ meã vy-
hnal první lidsk˘ pár z ráje, doba „vy-
koupení tûch,které si BÛh vydobyl“(Ef
1,14). Plán vykoupení napomohl zno-
vuzískání zemû, kterou ãlovûk pÛvod-
nû dostal od Boha jako své království,
ale satan mu ji ve své úskoãnosti ode-
bral a dlouh˘ ãas ji ovládal.V‰e,co hfiích
zniãil,bude obnoveno.„Toto praví Hos-
podin..., jenÏ vytvofiil zemi, jenÏ ji uãi-
nil, ten, jenÏ ji upevnil...; nestvofiil ji, aby
byla pustá, vytvofiil ji k ob˘vání.“ (Iz
45,18) Splnil se pÛvodní zámûr, kter˘
BÛh sledoval pfii stvofiení zemû – stane
se vûãn˘m domovem vykoupen˘ch.
„Spravedliví obdrÏí zemi a budou v ní
bydlet navÏdy.“ (Î 37,29)

Nûktefií lidé z obavy, aby si Ïivot vy-
koupen˘ch pfiíli‰ nezhmotnili,v‰echny
biblické zprávy o budoucím domovû
zduchovÀují. JeÏí‰ Kristus v‰ak své uãed-
níky ujistil, Ïe jim pfiipraví pfiíbytky
v Otcovû domû. Lidé, ktefií pfiijímají
uãení BoÏího slova, mají urãité infor-
mace o nebesk˘ch pfiíbytcích.A pfiece
„co oko nevidûlo a ucho nesly‰elo, co

ani ãlovûku na mysl nepfii‰lo, pfiipravil
BÛh tûm,kdo ho milují“(1K 2,9). Slovy
nelze popsat odmûnu, která ãeká spra-
vedlivé.Pochopí ji jen lidé,ktefií ji zaku-
sí. Rozum smrtelného ãlovûka nemÛÏe
pochopit slávu BoÏího ráje.

Bible oznaãuje dûdictví spasen˘ch slo-
vem „vlast“ (Îd 11,14-16). Nebesk˘ Pas-
t˘fi tam zavede své vûrné k pramenÛm Ïi-
v˘ch vod. Strom Ïivota bude kaÏd˘ mû-
síc dávat své ovoce a listí stromu bude
slouÏit pro zdraví národÛ. Budou tam
vûãnû proudící toky, prÛzraãné jako
kfii‰Èál, a stromy rostoucí na jejich bfie-
zích budou na cesty pfiipravené pro vy-
koupen˘ lid vrhat blahodárn˘ stín. Roz-
sáhlé níÏiny tam budou stoupat ke krás-
n˘m pahorkÛm a malebná horstva se
budou skvût ve svém majestátu.Vpokoj-
n˘ch rovinách, pfii Ïiv˘ch tocích najde
BoÏí lid, kter˘ byl na svûtû tak dlouho
poutníkem a cizincem, svÛj domov.

„MÛj lid bude sídlit na nivách poko-
je,v bezpeãn˘ch pfiíbytcích,v klidn˘ch
místech odpoãinku.“„Nikdy uÏ nebude
sl˘cháno o násilí ve tvé zemi,o zhoubû
a zkáze na tvém území. Své hradby bu-
de‰ naz˘vat ‘Spása’ a své brány ‘Chvá-
la’.“ „Vystavûjí domy a usadí se v nich,
vysázejí vinice a budou jíst jejich plo-
dy. Nebudou stavût, aby se tam usadil
jin˘, nebudou sázet, aby z toho jedl ji-
n˘... Co sv˘ma rukama vytvofií, to moji
vyvolení sami spotfiebují.“ (Iz 32,18;
60,18; 65,21.22)

Tam „pou‰È i suchopár se rozveselí,
rozjásá se pustina a rozkvete kvítím.“
„Místo trní vyroste cypfii‰,místo pleve-
le vzejde myrta.“ „Vlk bude pob˘vat
s beránkem, levhart s kÛzletem od-
poãívat ... a mal˘ hoch je bude vodit.“



„Nikdo uÏ nebude páchat zlo a ‰ífiit
zkázu na celé mé svaté hofie,“praví Pán.
(Iz 35,1; 55,13;11,6.9)

V nebeském prostfiedí nemÛÏe exis-
tovat bolest. Nebude tam smutek, slzy,
pohfiební prÛvody.„A smrti jiÏ nebude,
ani Ïalu ani náfiku ani bolesti uÏ nebu-
de – neboÈ co bylo,pominulo.“„Nikdo
z obyvatel nefiekne: ‘Jsem nemocen.’
Lidu, kter˘ tam bydlí, bude odpu‰tûna
nepravost.“ (Zj 21,4; Iz 33,24)

Bude tam Nov˘ Jeruzalém, hlavní
mûsto oslavené nové zemû, kter˘ je
„nádhernou korunou v Hospodinovû
ruce a královsk˘m turbanem v dlaních
svého Boha“. „Jeho jas jako nejdraÏ‰í
drahokam a jako prÛzraãn˘ kfii‰Èál.“
„Národy budou Ïít v jeho svûtle; králo-
vé svûta mu odevzdají svou slávu.“Pán
prohlásil: „I já budu nad Jeruzalémem
jásat a veselit se ze svého lidu.“ „Pfiíby-
tek BoÏí uprostfied lidí; BÛh bude pfieb˘-
vat mezi nimi a oni budou jeho lid; on
sám, jejich BÛh, bude s nimi.“ (Iz 62,3;
Zj 21,11.24; Iz 65,19; Zj 21,3)

ÎIVOT NA NOVÉ ZEMI

V BoÏím mûstû „nebude noci“. Nikdo
nebude potfiebovat odpoãinek, ani po
nûm nebude touÏit. Nikoho neunaví
konat BoÏí vÛli a chválit jeho jméno.Bu-
deme stále cítit svûÏest jitra,které nikdy
neskonãí. „Nebudou potfiebovat svûtlo
lampy ani svûtlo slunce,neboÈ Pán BÛh
bude jejich svûtlem.“ (Zj 22,5) Sluneã-
ní svit bude nahrazen svûtlem,které ne-
bude nepfiíjemnû oslÀovat,n˘brÏ sv˘m
jasem mnohonásobnû pfiedãí polední
svûtlo. BoÏí a Beránkova sláva naplní
svaté mûsto neblednoucím svûtlem.Vy-

koupení budou Ïít ve slávû vûãného
dne bez slunce.

„Chrám jsem v nûm nespatfiil: Jeho
chrámem je Pán BÛh v‰emohoucí
a Beránek.“ (Zj 21,22) BoÏí lid bude
obdafien v˘sadou osobnû se st˘kat s Ot-
cem a Synem. „Nyní vidíme jako v zr-
cadle, jen v hádance.“ (1 K 13,12) Zde
na zemi vidíme podobu Boha jen ja-
koby v zrcadle – v pfiírodû a v BoÏím
jednání s lidmi. Potom ho v‰ak uvidí-
me tváfií v tváfi, nebude tomu bránit
Ïádn˘ závoj. Budeme pfieb˘vat v jeho
pfiítomnosti a hledût na jeho nádher-
nou tváfi.

Tam budou vykoupení poznávat tak,
„jak BÛh zná je“. Láska a soucit, které
BÛh vloÏil do lidského srdce, se tam
projeví ve v‰í plnosti a u‰lechtilosti. Spo-
leãenství se svat˘mi bytostmi, harmo-
nick˘ spoleãensk˘ Ïivot se vzne‰en˘mi
andûly i s tûmi, kdo byli ve v‰ech do-
bách Bohu vûrni,kdo vyprali svá roucha
a vybûlili je v krvi Beránkovû, pouta,
která spojují „kaÏd˘ nebesk˘ i pozem-
sk˘ rod“ (Ef 3,15) – to v‰echno bude
pfiispívat ke ‰tûstí vykoupen˘ch.

Lidé obdafiení nesmrtelností tam bu-
dou nad‰enû rozjímat nad zázraky stvofii-
telské moci a tajemstvím zachraÀující
lásky. Nebude tam krut˘ nepfiítel, kter˘
by je svádûl, aby zapomnûli na Boha.
Budou mít dostatek pfiíleÏitostí pro roz-
voj sv˘ch vloh a schopností. Pfiijímání
nov˘ch poznatkÛ neunaví mysl a nevy-
ãerpá tvÛrãí sílu. Bude moÏno realizo-
vat nejvelkolepûj‰í díla, uskuteãnit nej-
vzne‰enûj‰í tuÏby, splnit nejkrásnûj‰í
cíle. Pfiesto stále zÛstanou nové v˘‰iny,
které bude moÏné zdolávat, nové divy
hodné obdivu, nové skuteãnosti, které
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bude moÏno odhalovat,nové úkoly,kte-
ré budou rozvíjet rozumové, du‰evní
i tûlesné síly.

Budou zpfiístupnûny v‰echny pokla-
dy vesmíru a vykoupení je budou mo-
ci studovat. Neomezeni smrtelností
a únavou poletí na vzdálené svûty, kte-
ré trpûly pfii pohledu na lidskou bídu
a jásaly ‰tûstím pfii zprávû o kaÏdém vy-
koupeném ãlovûku. Dûti zemû se ra-
dostnû a s nad‰ením pfiipojí k radosti
a moudrosti nepadl˘ch bytostí. Budou
mít pfiístup k vûdûní a poznání, které
bylo nashromáÏdûno bûhem dlouh˘ch
let rozjímání a hloubání o BoÏí stvofii-
telské moci. Nezkreslenû budou pozo-
rovat slávu stvofiení – slunce, hvûzdy
a hvûzdné systémy –, jak v‰echny ve
stanoveném fiádu krouÏí kolem BoÏího
trÛnu. KaÏdá vûc, od nejmen‰í po nej-
vût‰í, nese jméno Stvofiitele – v‰echno
dokládá bohatství jeho moci.

Léta vûãnosti budou postupnû pfii-
ná‰et stále bohat‰í poznání Boha a JeÏí-
‰e Krista.A s roz‰ifiujícím se poznáním

poroste také láska,úcta a ‰tûstí.âím ví-
ce budou lidé poznávat Boha, tím více
budou obdivovat jeho charakter. KdyÏ
jim JeÏí‰ bude postupnû odhalovat ta-
jemství vykoupení a úÏasné ãiny vyko-
nané ve velkém sporu se satanem, po-
cítí vykoupení je‰tû vût‰í lásku a s je‰tû
vût‰í radostí uchopí zlaté harfy a dese-
titisíce desetitisícÛ a tisíce tisícÛ hlasÛ
se spojí v mohutném chvalozpûvu.

„A v‰echno stvofiení na nebi, na ze-
mi,pod zemí i v mofii,v‰ecko,co v nich
jest,sly‰el jsem volat:‘Tomu,jenÏ sedí na
trÛnu,i Beránkovi dobrofieãení,ãest,slá-
va i moc na vûky vûkÛ!’“ (Zj 5,13)

Velk˘ spor mezi dobrem a zlem skon-
ãil.Není uÏ hfiíchu ani hfií‰níkÛ.Cel˘ ves-
mír je ãist˘.Vcelém nezmûrném stvofie-
ní vládne soulad a ‰tûstí.Od Boha,kter˘
v‰echno stvofiil, proudí Ïivot, svûtlo
a ‰tûstí do v‰ech stran nekoneãného
prostoru. Od nejmen‰ího atomu aÏ po
nejvût‰í vesmírná tûlesa, v‰echno Ïivé
i neÏivé, v nezkalené kráse a dokonalé
radosti hlásá, Ïe BÛh je láska.



DODATEK â. 1.TITUL PAPEÎÒ

Ve stati, která je zahrnuta v fiímskoka-
tolickém kanonickém právu Corpus
Iuris Canonici, platném do roku 1918,
prohla‰oval papeÏ Inocenc III. (1198-
1216), Ïe fiímsk˘ papeÏ je „místodrÏící
na zemi,nikoli pouhého ãlovûka,n˘brÏ
samého Boha“; v poznámce k této sta-
ti se podává vysvûtlení, Ïe je tomu tak
proto, Ïe je místodrÏícím Krista, kter˘
je „Bohem i ãlovûkem“. Prameny: De-
cretales Domini Gregorii Papae IX. (V˘-
nosy Pána papeÏe ¤ehofie IX.), kniha I.,
De Translatione Episcoporum (O pro-
mûnû biskupÛ), odd. 7, kap. 3; Corpus
Iuris Canonici (2. lipské vydání,1881),
sloupec 99, (PafiíÏ 1612), sv. 2, Decre-
tales, sloupec 205. V roce 1582 vydal
papeÏ ¤ehofi XIII. souhrn právních sbí-
rek Corpus Iuris Canonici, sestaven˘
z hlavních církevnû právních doku-
mentÛ. K nûmu patfiily tyto ãásti:
1. Decretum Gratiani, sebrané v roce

1140 mnichem Gratianem, kter˘
uãil na univerzitû v Bologni.

2. Dekretálie ¤ehofie IX., nazvané Li-
ber Extra,sestavené Raimundem von
Pennafort, uvefiejnûné v roce 1234
jako první fiímsk˘ zákoník; obsaho-

valy církevnû právní nafiízení vyda-
né po Gratianovi.

3. Sbírka Bonifáce VIII., zvaná Liber
Sextus. Byla vydána roku 1298.

4. Clementinae Klementa V., vydané
v roce 1314 jako zákoník.

5. Dvû sbírky extravagant Jana XXII.
a Extravagantes communes od
Jeana Chappuise,vydané v roce 1500
v PafiíÏi.
V roce 1904 povûfiil papeÏ Pius X.

komisi kardinálÛ, aby vypracovala jed-
notn˘, v‰eobecnû platn˘ kodex, psan˘
soudobou jasnou právnickou latinou
a s prÛbûÏn˘m ãíslováním jednotliv˘ch
zákonÛ. Tak vznikl Codex Iuris Cano-
nici, kter˘ uvefiejnil v roce 1917 Bene-
dikt XV. a kter˘ zaãal platit o letnicích
roku 1918.

Pokud jde o titul „Pán BÛh papeÏ“,
viz poznámka k Extravagantes papeÏe
Jana XXII., oddíl 14, kap. 4, Declara-
mus. V antverpském vydání Extrava-
gantes, vydaném v roce 1584, se slova
„Dominum Deum nostrum Papam“
(„Pána Boha na‰eho papeÏe“) vyskytu-
jí ve sloupci 153. V pafiíÏském vydání
z roku 1612 se vyskytují ve sloupci
140. V rÛzn˘ch vydáních vy‰l˘ch po
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roce 1612 bylo slovo „Deum“(„Boha“)
vypu‰tûno.

DODATEK â.2. NEOMYLNOST

Vfiímském jezuitském ãasopise „Civita
Cattolica“ vy‰el dne 9. 2. 1869 ãlánek
s bliÏ‰ími údaji o pfiipravovan˘ch bo-
dech jednání na svolávaném vatikán-
ském koncilu, mezi nimiÏ bylo mimo
jiné také vyhlá‰ení neomylnosti pa-
peÏe. âlánek vyvolal silné nálady proti
koncilu a proti chystanému vyhlá‰ení
papeÏovy neomylnosti,které podle mí-
nûní oponentÛ mûlo mít dalekosáhlé
následky. Hnutí odporu zasáhlo Fran-
cii,Nûmecko,Anglii,Rakousko a Spoje-
né státy. âtrnáct z devatenácti nûmec-
k˘ch biskupÛ poÏádalo papeÏe s ohle-
dem na krátk˘ ãas a na neklid panující
v církvi, aby vyhlá‰ení papeÏské neo-
mylnosti stáhl z programu. Îádosti ne-
bylo vyhovûno. Pfii prvním hlasování
bylo pfiítomno 671 hlasujících, z toho
451 hlasÛ bylo pro, 88 proti, 70 se hla-
sování zdrÏelo a 62 hlasovalo pro pod-
mínûné pfiijetí.Více neÏ ãtvrtina v‰ech
pfiítomn˘ch se tedy vyslovila proti pfii-
jetí vyhlá‰ení papeÏské neomylnosti.
Mezi prvním a druh˘m hlasováním vy-
naloÏili oponenti velké úsilí, aby návrh
nepro‰el, ale marnû. Pfied druh˘m hla-
sováním opustil proto znaãn˘ poãet
hlasujících z dÛvodÛ svûdomí koncil.
Pfii koneãném hlasování bylo odevzdá-
no 533 kladn˘ch hlasÛ a 2 záporné,
a i ty se pfied skonãením zasedání 18.7.
1870 podrobily.

Neomylnost je pfiipisována pouze
úfiadu papeÏe, nikoli jeho osobû bez
úfiadu.Podle Algermissena (Nauka o vy-

znání,1950) je papeÏ,ãiní-li taková roz-
hodnutí o vífie „ex cathedra“, nejen ne-
chybující a neomyln˘, ale ani se nemÛ-
Ïe m˘lit.

Vyhlá‰ení neomylnosti v nejdÛleÏi-
tûj‰ích statích zní:„A také podle tradice
vûrnû zachované od poãátku kfiesÈan-
ské víry, ke cti Boha, na‰eho Spasitele,
k vyv˘‰ení katolického náboÏenství
a pro blaho národÛ, prohla‰ujeme se
souhlasem svatého koncilu, Ïe Bohem
zjeven˘ ãlánek víry zní: KdyÏ fiímsk˘
papeÏ mluví ex cathedra, tj. kdyÏ zastá-
vá úfiad past˘fie a uãitele v‰ech kfiesÈa-
nÛ a z moci svého nejvy‰‰ího apo‰tol-
ského postavení rozhoduje o vûrouce
nebo obyãejích, které má zachovávat
celá církev, má na základû boÏského
stavu, kter˘ mu je zaslíben ve svatém
Petru,onu neomylnost, jíÏ chtûl boÏsk˘
Vykupitel vyzbrojit svou církev pfii ko-
neãném stanovení vûrouky; proto jsou
taková koneãná rozhodnutí fiímského
papeÏe nezmûnitelná.“

Prameny: Philip Schaff, The Creeds
of Christendom, sv. 2., kde jsou oti‰tû-
ny latinské texty a jejich anglick˘ pfie-
klad. Pro porovnání s fiímskokatolic-
k˘m hlediskem viz The Catholic Ency-
clopedia,díl 7,heslo Infallibility; James
kardinál Gibbons, The Faith of Our
Fathers,Baltimore.Z fiímskokatolického
hlediska,které bylo v opozici proti uãení
o papeÏovû neomylnosti,viz Johann Jo-
seph Ignaz von Döllinger (pseudonym
Janus),The Pope and the Council,New
York 1869, a W. J. Sparrow Simpson,
Roman Catholic Opposition to Papal
Infallibility, Lond˘n 1909. Z protestant-
ského hlediska viz George Salmon, In-
fallibility of Church, Lond˘n,1914.
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DODATEK â. 3. ZÁKAZ BIBLE

Ve staré církvi bylo vûfiícím ãtení Bible
velice doporuãováno. Církevní otcové
se pro ãtení a studium Písma vyslovo-
vali jednoznaãnû, jak o tom svûdãí je-
jich v˘roky:

Klement ¤ímsk˘ (kolem roku 100)
fiekl: „âtûte pilnû Písmo svaté,pravé to
v˘roky Ducha svatého!“„Znáte,milova-
ní, dobfie svaté spisy, dobfie jste pocho-
pili v˘roky BoÏí, mûjte na mysli, abyste
se na nû rozpomnûli.“

Polykarp (zemfiel roku 155),pfiedsta-
ven˘ obce ve Smyrnû:„Spoléhám na vás,
Ïe se v Písmu svatém dobfie vyznáte.“

Tertullian z Kartága (150-220): „BÛh
nám dal Písmo, abychom dokonaleji
a zevrubnûji poznali jak Boha samého,
tak jeho vÛli.“

Klement Alexandrijsk˘ (150-215):
„Slovo BoÏí není pfiece pfied nik˘m uta-
jováno;toto svûtlo patfií v‰em,chvátejte
tedy ke své spáse.“

Origines (185-254): „BÛh tomu
chtûl a my jsme splnili, co stojí napsá-
no: „Zpytujte Písma svatá!“ – „Blázni
a slepí musí b˘t v‰ichni, kdo nepozna-
jí, Ïe ãtení v Bibli vyvolává velké
a vzne‰ené city.“„Chceme,abyste se o-
pravdovû snaÏili BoÏí slovo nejen
v kostele poslouchat, n˘brÏ se v nûm
také doma cviãit a BoÏí zákon dnem
i nocí zpytovat,neboÈ v nûm je Kristus
a je nablízku tûm, kdo ho hledají.“

Athanasius Velik˘ (295-373): „Svaté
spisy máme ke své spáse. Tyto knihy
jsou zdrojem blaha a ten, kdo prahne,
ukojí svou ÏízeÀ v˘roky, jeÏ obsahují,
neboÈ jen v tûchto knihách je obsaÏen
návod k blaÏenosti.Nikdo nechÈ se ne-

odvaÏuje nûco k nim pfiidávat nebo
z nich nûco ubírat!“

Chrysostomus (354-407): „Vy vûfií-
te, Ïe ãtení Písma svatého pfiíslu‰í jen
mnichÛm, aãkoli vám je ho zapotfiebí
více neÏ jim. NeboÈ ti, kdo Ïijí ve svûtû
a jsou dennû zraÀováni, potfiebují léãe-
ní nejvíce; proto je tím hor‰í
a nezodpovûdnûj‰í vûfiit,Ïe Písmo svaté
je nepotfiebné..., neboÈ nûco takového
mÛÏe vymyslet jen satan. Nesly‰el jsi
Pavla: ‘K na‰emu pouãení je v‰echno
napsáno’, a ty se evangelia ani nedo-
tkne‰, i kdyÏ je ti podáno do tv˘ch ne-
umyt˘ch rukou! ... Proã tedy pohrdá‰
Písmem svat˘m? Je to sm˘‰lení ìáblo-
vo,kter˘ chce zabránit tomu,abychom
nahlédli do pokladnice a Ïádali bohat˘
uÏitek.“

Jeron˘m (347-420): „Mûl bys ve sva-
t˘ch spisech ãítat velmi pilnû,ba nemûl
bys je takfika nikdy pou‰tût z rukou.“

Augustin (354-430):„Bylo by od nás
bezboÏné,kdybychom nechtûli ãíst to,
co bylo napsáno pro nás.“„Usilujte s Bo-
Ïí pomocí ze v‰ech sil o to, aby Písmo
svaté bylo ve va‰ich rodinách pilnû
ãteno.“

¤ehofi Velik˘ (kolem roku 600): „Co
je Písmo svaté jiného neÏ list,kter˘ po-
slal v‰emocn˘ BÛh svému stvofiení? Kdy-
by vám psal pozemsk˘ král, nedopfiáli
byste si klidu a spánku,dokud byste je-
ho list nepfieãetli. KdyÏ tedy Pán nebe
a zemû napsal list dÛleÏit˘ pro tvÛj Ïi-
vot, zda bys nemûl b˘t Ïádostiv si jej
pfieãíst?“

Pfies tato svûdectví bylo ãtení Písma
v matefiském jazyce dlouhá staletí za-
kázáno. Je‰tû v posledních dvou stale-
tích se papeÏové ostfie vyslovovali pro-
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ti ‰ífiení a ãtení Bible.¤ehofi XIV.vyzval
v bule vydané roku 1844 duchovní,aby
vytrhávali vûfiícím z rukou Bible pfielo-
Ïené do matefiského jazyka!

Jist˘ obrat se projevil teprve za pa-
peÏe Lva XIII.KaÏdému bylo dovoleno
mít schválená biblická vydání pÛvod-
ního textu a starého katolického pfie-
kladu. Nekatolická vydání Bible mohla
b˘t pouÏívána jen k vûdeck˘m studiím,
nebylo-li v pfiedmluvách a v poznám-
kách uvádûno nûco proti katolické vû-
rouce. Katolíci smûli ãíst Bibli ve své
matefi‰tinû pouze tehdy, bylo-li vydání
schváleno papeÏem, povoleno bisku-
pem a opatfieno poznámkami. Protes-
tantské pfieklady byly pokládány za pod-
vrhy!

Pfies v‰echny pfiekáÏky a pfies dfií-
vûj‰í odpor mÛÏeme v katolické církvi
posledních desetiletí pozorovat silné
hnutí ve prospûch Bible. V roce 1933
bylo zaloÏeno Katolické biblické dílo
a v roce 1943 se Pius XII. ve své ency-
klice „Divino afflante spiritu“ pfiihlásil
ke snahám biblického díla. Cílem hnu-
tí je ‰ífiení Bible a pomoc jejímu po-
chopení.

DODATEK â. 4. UCTÍVÁNÍ OBRAZÒ

„Uctívání obrazÛ ... bylo jedním z tûch
bludÛ, které se vplíÏily do církve skry-
tû a témûfi nepozorovanû. Tato zhoub-
ná zvyklost se jako jiná kacífiství nevy-
vinula najednou, neboÈ v tom pfiípadû
by se setkala s rozhodn˘m nesouhla-
sem a s odmítnutím.Zaãalo to v‰ak pod
naprosto nevinnou záminkou a pak se
postupnû zavádûl jeden zvyk za dru-
h˘m, aÏ církev hluboko zabfiedla do

skuteãného modláfiství, aniÏ pfiitom
narazila na nûjak˘ odpor, ba aniÏ jí to
nûkdo vÛbec vytknul. A kdyÏ se pak
koneãnû objevily snahy o jeho vym˘-
cení, zjistilo se, Ïe zlo jiÏ zapustilo ko-
fieny tak hluboko,Ïe je nelze odstranit.
Nutno to pfiiãíst modláfiskému sklonu
lidského srdce a jeho náchylnosti slou-
Ïit v˘tvoru více neÏ Stvofiiteli...“

„Sochy a obrazy byly poprvé zave-
deny do kostelÛ ne proto, aby se uctí-
valy, n˘brÏ jednak místo knih, aby byly
pouãením pro ty,kdo neumûjí ãíst, jed-
nak aby ovlivÀovaly my‰lení vûfiících.
Je pochybné,zda to splnilo tento zámûr.
I kdybychom pfiipustili, Ïe tomu tak
zpoãátku bylo, brzy tomu tak b˘t pfie-
stalo. Ukázalo se, Ïe obrazy a sochy
umístûné v kostelech spí‰e zatemÀují
neÏ osvûcují mysl nevûdom˘ch – spí‰e
zmen‰ují neÏ zvy‰ují zboÏnost vûfiících.
I kdyÏ byly urãeny k tomu, aby upou-
taly lidskou mysl k Bohu, odvracely ji
od uctívání Boha k uctívání v˘tvorÛ.“
( J. Mendham, Sedm˘ v‰eobecn˘ kon-
cil, Druh˘ nicejsk˘, Úvod, str. III-VI.)

„Obrazy,pÛvodnû jako v˘zdoba,poz-
dûji k pouãení, se od nejstar‰ích dob
dávaly do hrobek, do kostelÛ, byly na
domech a na náfiadí v‰eho druhu.Nará-
Ïelo to na odpor, kter˘ byl pfiekonán
v dobû Konstantinovû.Z obrazÛ se lidé
mûli uãit dûjinám,které obrazy a sochy
znázorÀovaly, byly to tedy jakési knihy
pro nevzdûlané. Souãasnû mûl obraz
zdobit posvátné místo. Poznenáhlu tu
v‰ak zaãal pÛsobit je‰tû dal‰í zájem,pro-
ti nûmuÏ se rané kfiesÈanství kdysi co
nejrozhodnûji stavûlo. Uctívat relikvie
a obrazy stvofiení,vyjímat je z bûÏného
uÏívání a zacházet s nimi s pietou, je
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ãlovûku vrozeno. Obrazy Krista, Marie
a svat˘ch byly uctívány jiÏ od 5. století.
Lidé je pozdravovali, líbali, vrhali se
pfied nimi na zem, zcela jako kdysi po-
hané. V naivním a pevném pfiesvûdãe-
ní,Ïe modláfiství nemÛÏe kfiesÈany ohro-
zit, nechala církev pronikat pohanství,
ba sama mu napomáhala... V 7. století
a na zaãátku 8. století provozovali
zvlá‰tû mni‰i v˘nosn˘ obchod s obra-
zy. Kostely a kaple byly plné obrazÛ
a relikvií.Bylo to jako za pohanství, jen
vkus se zmûnil... S obrazy ovládla lid
‘mni‰ská zboÏnost’ spoãívající v tupém
zírání na obrazy a kfiesÈanství zaãalo
upadat.“ (Adolf v. Harnack, Dûjiny dog-
matu)

„Byzantské spory o obrazech se pfie-
nesly na západ tím,Ïe papeÏ Hadrián I.
poslal Karlu Velikému akta nicejského
koncilu.Karel Velik˘ dal sv˘m dvorním
teologem Alkuinem vyhotovit obsáh-
lou disputaci (Libri Carolini) odmítající
uctívání obrazÛ, v níÏ se akta nicejské-
ho synodu ãlánek za ãlánkem vyvrace-
la a v nichÏ se jako jedin˘ úãel nábo-
Ïensk˘ch obrazÛ uznávalo jen pouãení
lidu a dÛstojná v˘zdoba církevních
prostor. Tyto zásady byly potvrzeny
franck˘m synodem ve Frankfurtu (ro-
ku 794).“ (NáboÏenství v dûjinách
a v souãasnosti, sv. I.)

Prameny: Záznam o jednání a roz-
hodnutích Druhého nicejského konci-
lu z r. 787, povolaného k tomu, aby
schválil uctívání obrazÛ, viz Garonius,
Církevní anály,Antverpy 1612, J. Mend-
ham, Sedm˘ v‰eobecn˘ koncil, Druh˘
nicejsk˘; Ed. Stillingfleet, Defense of
the Discourse Concerning the Idolatry
Practiced in the Church of Rome, Lon-

d˘n 1686; A Select Library of Nicene
and Post-Nicene Fathers, New York
1900;Charles J.Hefele,A History of the
Councils of the Church From the
Original Documents.

DODATEK â. 5.
KONSTANTINÒV ZÁKON O NEDùLI

Zákon vydan˘ císafiem Konstantinem
dne 7.bfiezna r.321po Kr.,v nûmÏ se jed-
ná o dni odpoãinku, zní takto: „V‰ich-
ni soudci, obyvatelé mûst a fiemeslníci
nechÈ odpoãívají v ctihodn˘ Den slun-
ce. Venkovsk˘ lid se v‰ak mÛÏe vûno-
vat práci na poli, protoÏe se ãasto stá-
vá, Ïe jiné dny se tak dobfie nehodí
k zasévání zrna do brázd nebo k práci
na vinicích. TakÏe poÏehnání dané ne-
beskou prozfietelností by se v krátké
dobû mohlo rozplynout.“ Joseph Cullen
Ayr,A Source Book for Ancient Church
History, New York 1913.

Prameny: Latinsk˘ originál: Codex
Justiniani, kniha 3, kap.12, zákon 3. Zá-
kon je publikován v latinû, anglick˘
pfieklad: Philip Schaff, History of the
Christian Church, a James A. Hessey,
Bampton Lectures, Sunday. Pojednání
o nûm viz téÏ: Albert Henry Newman,
A Manual of Church History, Philadel-
phia 1933, a Le Roy E. Froom, The Pro-
phetic Faith of Our Fathers, Washing-
ton 1950.

DODATEK â. 6. PROROCKÉ LHÒTY

DÛleÏitou zásadou pfii v˘kladu ãaso-
v˘ch proroctví je zásada: rok = den,
podle níÏ je den prorockého ãasu ro-
ven kalendáfinímu roku historického
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ãasu. NeÏ Izraelci vstoupili do Kenaa-
nu, vyslali napfied dvanáct zvûdÛ na
prÛzkum. Zvûdové ãtyfiicet dnÛ pro-
cházeli zemí a po jejich návratu se He-
brejové tak jejich zprávou vydûsili, Ïe
pak nechtûli jít a zaslíbenou zemi obsa-
dit.Proto nad nimi vynesl Hospodin ten-
to rozsudek:„Podle poãtu dnÛ,v nichÏ
jste dûlali prÛzkum zemû,ponesete své
viny. Za kaÏd˘ den jeden rok, za ãtyfii-
cet dnÛ ãtyfiicet let.“ (Nu 14,34) Po-
dobn˘ zpÛsob poãítání ãasu je podán
ústy proroka Ezechiela.âtyfiicet let tre-
stu za spáchané nepravosti ãekalo na
judské království. Hospodin ústy pro-
roka prohlásil:„Lehne‰ si podruhé,a to
na prav˘ bok, a ponese‰ nepravost do-
mu judského po ãtyfiicet dní; ukládám
ti za kaÏd˘ rok jeden den.“(Ez 4,6) Tato
zásada, rok = den, má velk˘ v˘znam pfii
v˘kladu ãasového období v proroctví
o „dvou tisících a tfiech stech veãerech
a jitrech“ (Da 8,14) a o1260denním ob-
dobí, o nûmÏ se mluví také jako o „ãa-
se, (dvou) ãasech a polovinû ãasu“ (Da
7,25), o „dvaaãtyfiiceti mûsících“ (Zj
11,2;13,5), o „tisíci dvou stech ‰edesá-
ti dnech“(Zj 11,3;12,6) a o „tfiech a pÛl
dnech“ (Zj 11,9).

DODATEK â. 7. PADùLANÉ LISTINY

Mezi dokumenty, o nichÏ se v souãasné
dobû v‰eobecnû soudí, Ïe jsou padûlky,
jsou nejdÛleÏitûj‰í Darování Konstantino-
vo a pseudoisidorské dekretálie.

„Darování Konstantinovo“je od pozd-
ního stfiedovûku tradiãní pojmenování
pro listinu, kterou údajnû poslal císafi
Konstantin Velik˘ papeÏi Silvestru I.
a která se poprvé objevila v pafiíÏském

rukopisu asi zaãátkem devátého stole-
tí. Od jedenáctého století byla uÏívána
jako dÛkaz ve prospûch papeÏov˘ch
nárokÛ a od dvanáctého století byla
proto pfiíãinou velk˘ch sporÛ (The New
Schaff-Herzog-Encyclopedia of Reli-
gious Knowledge, sv.3,heslo Darování
Konstantinovo).

Konstantinovo darování (Donatio
Constantini) je podvrh vûnovací listiny
císafie Konstantina Velikého papeÏi Sil-
vestru I. z vdûãnosti za uzdravení z ma-
lomocenství, kter˘ byl vyroben pravdû-
podobnû v západní Francii kolem roku
756 po Kr. Sestává z jedné velké listiny,
v níÏ císafi uznal nadfiazenost ¤íma nad
v‰emi církvemi, propÛjãil papeÏi císafi-
sk˘ odznak a kromû toho mu postoupil
císafisk˘ palác (Lateran) v ¤ímû a pan-
ství nad mûstem, nad Itálií i nad v‰emi
západními provinciemi. Tato listina, od
stfiedovûku povaÏovaná za pravou, byla
pojata do pseudoisidorsk˘ch dekretálií.
Konstantinovo darování hrálo v˘znam-
nou úlohu ve sporech mezi papeÏi
a císafii ve stfiedovûku. Italsk˘ humanis-
ta Laurentius Valla a Mikulá‰ Kusánsk˘
prokázali kolem roku 1440,Ïe jde o pod-
vrh (De falso credita et ementita Con-
stantini donatione declamatio).

O dûjinné teorii vypl˘vající z „Daro-
vání“ zevrubnû pojednává Henry E. kar-
dinál Manning v knize The Tenporal Po-
wer of the Vicar of Jesus Christ,Lond˘n,
1862. DÛkazy, které svûdãí ve prospûch
pravosti „Darování“, jsou scholastické.
MoÏnost, Ïe by mohlo jít o padûlek, by-
la zmínûna aÏ s rozvojem kriticismu
v historiografii v patnáctém století.
Mikulá‰ Kusánsk˘ byl mezi prvními,kte-
fií do‰li k závûru,Ïe Konstantin nikdy ta-
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kové darování neuãinil. Laurentius Valla
podal v Itálii v roce 1450 skvûl˘ dÛkaz
o tom,Ïe jde o podvrh.Viz dílo Christo-
phera B. Colemana, Pojednání Laurentia
Vally o Darování Konstantinovû, New
York 1927. Av‰ak je‰tû celé století byla
udrÏována víra v pravost „Darování“a fa-
le‰n˘ch dekretálií. Martin Luther napfií-
klad nejprve dekretálie uznával, záhy
v‰ak dr. Eckovi fiekl: „Nevûfiím v tyto de-
kretálie“ a Spalatinovi: „On (papeÏ) ve
sv˘ch dekretáliích hubí a kfiiÏuje Krista,
to je pravda.“

Pokládá se za dokázané, Ïe „Darová-
ní“ je (1) padûlek, (2) dílo jednoho ãlo-
vûka, (3) padûlatel pouÏil star‰í doku-
menty, (4) padûlek pochází z doby mezi
rokem 752 a 778.Pokud jde o katolíky,
vzdali se obrany pravosti dokumentu
Baroniovou publikací: Ecclesiastical
Annals, vydanou v roce 1592.

Dal‰í prameny: K. Zeumer, Festgabe
für Rudolf von Gneist, Berlín 1888, pfie-
loÏeno v Colemanovû Pojednání (viz v˘-
‰e) a v E. F. Hendersonovû díle Vybrané
historické dokumenty stfiedovûku, New
York 1892. Viz téÏ The New Schaff-Her-
zog Encyclopedia of Religious Knowled-
ge, 1950; F. Gregorovius, Rome in the
Middle Ages a Johann Joseph Ignaz von
Döllinger, Fables Respecting the Popes
of the Middle Ages,Lond˘n,1871. S.Lähr,
Die Konstantinische Schenkung in der
abendländischen Literatur bis zur Mitte
des 14. Jahrhunderts,1926;H.Brunner,K.
Zeumer, Die Konstantinische Schen-
kungsurkunde;Die Religion in Geschich-
te und Geganwart; I. von Döllinger, Der
Papst und das Konzil,1869.

Mezi podvrÏen˘mi listinami jsou ta-
ké pseudoisidorské dekretálie a dal‰í

padûlky. „Pseudoisidorské dekretálie“
jsou objemnou sbírkou údajnû velmi
star˘ch pramenÛ církevního práva,kte-
ré obsahují hlavnû vymy‰lené nebo
podvrÏené dekretálie, listy papeÏÛ (od
Klementa I. po ¤ehofie I.), Konstanti-
novo darování,usnesení star˘ch konci-
lÛ, ãlánky církevních otcÛ, citáty
z Bible a úryvky fiímského práva. Jako
pfiedlohy pro pseudoisidorské dekretá-
lie poslouÏily ãásteãnû tfii jiné církev-
nûprávní podvrhy: tzv. Capitula Angil-
ramni, sbírka prav˘ch i podvrÏen˘ch
rozhodnutí fiímsk˘ch synodÛ, biskupÛ
a císafiÛ, dále podvrÏené nové zpraco-
vání starého Collectio canonum Hispa-
na a tzv.Benedictus Levita,sbírky údajnû
franck˘ch kapitularií. Pseudoisidorské
dekretálie vznikly kolem poloviny 9.
století pravdûpodobnû v Reme‰i, vy-
davatel se jmenuje Isidorus Mercator.
Smyslem sbírky bylo osvobodit církev
od státní moci,zlomit moc arcibiskupÛ
a upevnit papeÏÛv primát. Biskupové
mûli b˘t vyÀati ze soudní pravomoci
svûtsk˘ch orgánÛ, jakoÏ i metropolitÛ
a provinciálních synodÛ.NejdÛleÏitûj‰í
ãlánky pseudoisidorsk˘ch dekretálií
pfie‰ly do pozdûj‰ích sbírek církevního
práva a do Corpus Iuris Canonici a mû-
ly zvlá‰tû od reformního hnutí v11.sto-
letí vliv na v˘voj církevního práva.

Stfiedovûk pokládal pseudoisidorské
dekretálie za pravé, ale uÏ Mikulá‰ Ku-
sánsk˘ vyslovil v15. století pochybnos-
ti. Jako jasn˘ podvrh byla sbírka popr-
vé odhalena v Magdebursk˘ch centu-
riích Matthiase Flacia v roce 1559, coÏ
jsou první protestantské církevní dûji-
ny.Obsáhl˘ dÛkaz o nepravosti ve spo-
ru s jezuitou Franzem Torresem podal
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reformovan˘ teolog David Blondel v ro-
ce 1628.

Pseudo-Isidor vzal za základ sv˘ch
podvrhÛ sbírku platn˘ch kánonÛ zva-
nou Hispana Gallica Augustodunensis,
ãímÏ zmen‰il nebezpeãí odhalení, ne-
boÈ sbírky kánonÛ se obyãejnû tvofiily
tak, Ïe pfiidaly nové dokumenty ke sta-
r˘m.Marcator pfiipojil svÛj podvrh k pra-
v˘m dokumentÛm,ãímÏ uãinil podvrh
ménû zjevn˘m. Nepravost pseudoisi-
dorsk˘ch podvrhÛ je nyní uÏ nepopi-
ratelnû prokázána prozkoumáním pra-
menÛ a uÏit˘ch metod i tím, Ïe látka
nebyla známa pfied rokem 852. Histo-
rikové se shodují v názoru, Ïe nejprav-
dûpodobnûj‰ím datem pro sestavení
sbírky je rok 850 nebo 851, neboÈ do-
kument je poprvé citován v Admonitio
kapituly v Quiercy v r. 857.

Pisatel tûchto padûlkÛ není znám. Je
pravdûpodobné, Ïe vy‰ly z radikální
skupiny „nové církve“,která se vytvofii-
la v devátém století v Reme‰i ve Fran-
cii. Je dokázáno, Ïe biskup Hinkmar
z Reme‰e pouÏil tyto dekretálie pfii se-
sazení Rothada ze Soissons, kter˘ de-
kretálie pfiinesl do ¤íma v roce 864
a pfiedloÏil je papeÏi Mikulá‰i I.

Mezi tûmi, kdo pochybovali o jejich
pravosti, byli Mikulá‰ Kusánsk˘ (1401-
1464),Charles Du Moulin (1500-1566)
a George Cassender (1513-1564). Ne-
vyvratiteln˘ dÛkaz, Ïe jde o podvrh,
podal David Blondel v roce 1628.

DODATEK â. 8.
DOKONALOST CÍRKVE

V roce 1075 vyhlásil papeÏ ¤ehofi VII.
neomezenou vládu papeÏe v církvi

i nad cel˘m svûtem (Dictatus Gregorii
Papae).

Reformace církve a vyãlenûní pa-
peÏství ze svûtské moci je dílem pape-
Ïe ¤ehofie VII. Heussi pí‰e ve svém
Kompendiu církevních dûjin: „V ¤eho-
fii VII. (1073-1085), jednom z nejmoc-
nûj‰ích a nejúspû‰nûj‰ích ze v‰ech pa-
peÏÛ, dosáhlo církevní reformní hnutí
11. století svého vrcholu. Vynucením
celibátu knûÏí a energick˘m potíráním
simonie podpofiil ¤ehofi vnitrocírkevní
reformu. Dal my‰lence papeÏství dÛ-
sledné pokraãování; papeÏství a církev
zaãaly b˘t jednoznaãn˘mi pojmy. Ka-
tolizace a centralizace západních zemí
ãinily v˘znamné pokroky. Pfiedev‰ím
v‰ak pfiijal ¤ehofi stateãnû boj za osvo-
bození církve od svûtské moci a vedl
ho s houÏevnatostí velkého politika.“

Jeho názory (viz jeho listy a zvlá‰tû
Dictatus Gregorii Papae, 27 krátk˘ch
tezí o papeÏské moci) vycházejí z Au-
gustinova díla „De Civitate Dei“,z Pseu-
doisidora a Mikulá‰e I. Jsou mezi nimi
tyto teze:

„PapeÏ je neomezen˘m pánem uni-
verzální církve.MÛÏe sesazovat a jmeno-
vat metropolity a biskupy,ba svûtit pro
kaÏd˘ kostel kleriky;on jedin˘ smí svo-
lávat v‰eobecné synody;jeho legáti sv˘m
postavením stojí nad biskupy...

PapeÏ je nejvy‰‰ím pánem svûta.No-
sí císafiské insignie, jen jemu, nikoli
ostatním biskupÛm, mají kníÏata líbat
nohy, mÛÏe zbavovat hodnosti dokon-
ce císafie a vyvazovat poddané z pfiísa-
hy vûrnosti.PapeÏství a svûtská moc se
chovají jako slunce a mûsíc; mûsíc pfii-
jímá od slunce své svûtlo.PapeÏ je pod
zvlá‰tní ochranou Petrovou; zvolen˘
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papeÏ je nepochybnû svat˘ ‘zásluhami’
Petrov˘mi. ¤ímská církev se nikdy ne-
m˘lila a nikdy se nezm˘lí.“

Prameny: Carl Mirbt: Quellen zur
Geschichte des Papsttums und des rö-
mischen Katholizismus,Tübingen 1924;
Baronius,Annales Ecclesiastici a Chris-
to nato ad annum 1198,PafiíÏ 1869;F.A.
Ogg, Source Book of Medieval History,
New York 1907;Oliver J.Thatcher,Edgar
H. McNeal, Source Book for Medieval
History, New York 1905; James Bryce,
Holy Roman Empires; James W.Thomp-
son,Edgar N. Johnson,An Introduction
to Medieval Europe; I. von Döllinger,
Das Papsttum, Mnichov 1892.

DODATEK â. 9. OâISTEC

Oãistec je podle fiímského jednotného
katechismu místem trestu pro du‰e
tûch, kdo – aã zemfieli v milosti BoÏí –
neuãinili boÏské spravedlnosti plnû za-
dost. „MÛÏeme du‰ím v oãistci zmírnit
trest modlitbami, odpustky, almuÏnami
a jin˘mi dobr˘mi skutky, zcela zvlá‰tû
pak obûtí pfii m‰i svaté.“

Prameny: K. R. Hagenbach, Lehr-
buch der Dogmengeschichte, Leipzig
1847; Schröckh, Christliche Kirchen-
geschichte,Leipzig 1794;Charles Elliott,
Delineation of Roman Catholicism;He-
fele, Konziliengeschichte (7 svazkÛ).

DODATEK â. 10. ODPUSTKY

O v˘voji uãení o odpustcích v dobû re-
formace viz ãlánek dr. H. C. Lea „Indul-
gences in Spain“, uvefiejnûn˘ v Papers
of the American Society of Church His-
tory, roã.1, str.129 -171. O cenû tohoto

historického aspektu pí‰e dr. Lea
v úvodu: „Nedbajíc na spor, kter˘ zufiil
mezi Lutherem,dr. Eckem a Silvestrem
Prieriasem, kráãelo ·panûlsko klidnû
dál po staré, vy‰lapané cestû a posky-
tuje nám nesporné oficiální dokumen-
ty, které nám umoÏÀují prozkoumat
otázku ãistû historicky.“Podrobné dûji-
ny uãení o odpustcích viz Mandell
Creighton, A History of the Papacy From
the Great Schism to the Sack of Rome,
Lond˘n 1911; W. H. Kent, H. C. Lea,
A History of Auricular Confession and
Indulgences in the Latin Church,
Philadelphia 1896; Thomas M. Lindsay,
A History of the Reformation,New York
1917;Albert Henry Newman,A Manual
of Church History, Philadelphia 1953;
Leopold Ranke, History of the Refor-
mation in Germany, Lond˘n 1845; Pre-
served Smith,The Age of the Reforma-
tion, New York 1920.

DODATEK â. 11. M·E

ObûÈ svaté m‰e je v katolické boho-
sluÏbû svátkem Kristovy obûti na kfiíÏi.
Slovo m‰e (z missa, pozdnû latinská
forma slova missio = poslání, propu‰-
tûní) oznaãuje liturgick˘ úkon slavnost-
ního rozhfie‰ení a poÏehnání a znaãí,Ïe
me‰ní obûÈ je podstatn˘m prostfiedkem,
jímÏ mÛÏe b˘t lidsk˘ Ïivot poÏehnán
a spasen.

Podstata m‰e spoãívá v tom, Ïe jako
zpfiítomnûní Kristovy obûti na kfiíÏi
(obûti nové smlouvy) není ani pouhou
upomínkou na ni, ani jejím opakova-
n˘m napodobením nebo doplnûním
(coÏ by odporovalo plné platnosti a je-
dineãnosti obûti na kfiíÏi). M‰e je svou
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podstatou totoÏná s obûtí na kfiíÏi a po-
ukazuje na téhoÏ veleknûze, na tutéÏ
pfiiná‰enou obûÈ:Krista. Jen zpÛsob obû-
tování pfii m‰i je odli‰n˘ od historické-
ho obûtování na kfiíÏi; tam byla krvavá,
pfii m‰i se dûje nekrvavû v podobû
chleba a vína...Tím je v‰e v katolické vû-
rouce prostfiedkem Ïivota, skuteãn˘m
setkáním s Bohem a tím nejviditelnûj-
‰ím proniknutím milosti do existence
ãlovûka.“ (Der Grosse Herder, díl VI.)

Walther von Loewenich pí‰e v kni-
ze Der moderne Katholizismus: „Lu-
ther zavrhl m‰i jako lidsk˘ v˘tvor. Pfii
m‰i pfiiná‰í církev tûlo a krev Kristovu
jako svou obûÈ. Tím se mafií neopako-
vatelnost a jedineãnost Kristovy obûti.
M‰e je proto pro Luthera ohavnou mod-
losluÏbou a zlofieãen˘m modláfistvím.
Jí dosahuje povûrãivé poboÏnÛstkáfi-
ství svého stra‰ného vrcholu. Proto se
jeho hnûv obrací proti tomu obfiadu.
Dne‰ní katolicismus oznaãuje Luthero-
vu polemiku za tragické nedorozumû-
ní.Poukazuje se pfiitom na 2.ãlánek 22.
zasedání tridentského koncilu.Praví se
v nûm: „Je to jedna a táÏ obûÈ, kterou
nyní skrze sluÏbu knûÏí pfiiná‰í ten,kte-
r˘ ji kdysi pfiinesl na kfiíÏi, pfiiãemÏ jen
zpÛsob obûtování je rÛzn˘.“

„Nikoli církev, n˘brÏ sám Kristus je
také pfii m‰i pfiedmûtem obûtování.
M‰e je sice pravou a vlastní obûtí, je v‰ak
v podstatû totoÏná s Kristovou obûtí
na kfiíÏi. Podstatná totoÏnost je vyjá-
dfiena symbolem zastoupení.Kristus se
sám obûtoval pfii první veãefii, aby za-
nechal obûÈ, jíÏ bude znázorÀována
ona jedineãná krvavá obûÈ na kfiíÏi,a tak
bude jeho památka trvat aÏ do konce
svûta.Av‰ak obûÈ pfii m‰i není pouhou

napodobeninou nebo vzpomínkou na
obûÈ na kfiíÏi, n˘brÏ se koná jako sku-
teãná obûÈ na oltáfii. Teologové sice
mluví o ‘opakování’ obûti na kfiíÏi, jeÏ
se dûje na oltáfii. Tím v‰ak nemá b˘t
dotãena totoÏnost pfii m‰i s obûtí na
kfiíÏi. Je-li Kristus sám chápán jako sub-
jekt obûti na oltáfii, nedá se Lutherova
námitka proti ‘dílu ãlovûka’ zfiejmû
udrÏet. Je nyní dÛleÏité, abychom si
v tomto bodu zjednali jasno. Nelze ho
v‰ak snadno dosáhnout, neboÈ se zdá,
Ïe ani mezi katolíky sam˘mi o tom ne-
ní jasno.“

Ani to nelze Lutherovi vyãítat,Ïe ne-
dbal totoÏnosti obûti na kfiíÏi s obûtí
pfii m‰i, neboÈ to tridentsk˘ koncil
(1545-1563) formuloval aÏ po jeho
smrti. V Ïádném dfiívûj‰ím oficiálním
rozhodnutí o vífie to není jasnû fieãeno.
V Canon missae, tedy v církevní litur-
gii, jíÏ se Luther musel v první fiadû dr-
Ïet, není o tom jasné zmínky. Naopak,
v‰echna pfiíslu‰ná místa v nûm mluví
prostû o obûti církve a knûze.Vícekrát
se prosí o to, aby BÛh milostivû pfiijal
tuto „svatou,ãistou obûÈ“.Taková pros-
ba je tûÏko pochopitelná pfii vlastní
obûti Kristovû. ObûÈ je oznaãována za
obûÈ, „jiÏ pfiiná‰íme my, tvoji sluhové
a celá tvoje církev“. Knûz prosí, aby
BÛh pfiijal na‰i obûÈ právû tak milosti-
vû, jako kdysi obûÈ Ábelovu,Abrahamo-
vu a Melchisedekovu.Také tato prosba
jistû pfiedpokládá, Ïe subjektem obûto-
vání je církev, popfi. knûz... Z Canon
missae nemohl tedy Luther získat dÛ-
kaz proti svému pojetí m‰e jako obûti
církve. Luther nebyl zfiejmû se sv˘m
pojetím osamocen. Ve stfiedovûku se
vyskytovaly hlasy, které moc knûÏí sta-
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vûly nad moc JeÏí‰e Krista, neboÈ Kris-
tus se obûtoval jen jednou, knûÏí tak
v‰ak ãiní dennû. S podobn˘m pojetím
se setkáváme je‰tû v past˘fiském listu
arcibiskupa Johanna Katschthalera ze
Salzburku z 2.února 1905.Praví se v nûm
mimo jiné: „Maria pfiivedla boÏské dítû
na svût jednou. A hle, knûz tak ãiní ne
jednou, ale stokrát, ba tisíckrát, tak ãas-
to, jak slouÏí m‰i. ZpfiítomÀují (knûÏí)
tím tûlo a krev Pánû? Nikoli;oni obûtu-
jí,pfiiná‰ejí nebeskému Otci obûÈ. Je to
táÏ obûÈ,kterou pfiinesl Kristus jako kr-
vavou na Golgotû a jako nekrvavou pfii
poslední veãefii. Pfii svaté m‰i ãiní tak
skrze svého zástupce,katolického knû-
ze.Dosadil na své místo knûze,aby po-
kraãovali v této obûti, kterou pfiinesl.
Na nû pfienesl právo na svÛj svat˘ lid,téÏ
moc nad sv˘m tûlem.Katolick˘ knûz ho
mÛÏe nejen na oltáfii zpfiítomnit, uza-
vfiít do svatostánku, opût jej vzít a dát
poÏít vûfiícím, mÛÏe dokonce jeho, Sy-
na BoÏího, jenÏ se stal ãlovûkem, obû-
tovat jako nekrvavou obûÈ za Ïivé
a mrtvé.Kristus,jednorozen˘ Syn Boha
Otce, skrze nûhoÏ bylo stvofieno nebe
a zemû,jenÏ nese cel˘ vesmír, je tím ka-
tolickému knûzi po vÛli...“

Prameny: K uãení o svaté m‰i, jeÏ
bylo stanoveno na koncilu v Tridentu,
viz: Z katolického hlediska: H. G.
Schroeder, Canons and Decrees of the
Council of Trent, St. Louis 1941; Catho-
lic Encyclopedia; Nikolaus Gihr, Holy
Sacrifice of the Mass, Dogmatically,
Liturgically, Ascetically Explained, St.
Louis 1937; Josef Andreas Jungmann,
Missarum Sollemnia: Eine genetische
Erklärung der römischen Messe, Frei-
burg 1952; K. Rahner, Die vielen

Messen und das eine Opfer, 1951; B.
Durst, Das Wesen der Eucharistiefeier,
1953, Thalhofer, Handbuch der katho-
lischen Liturgie, 1912; Fr. Heiler, Der
Katholizismus,1923.

Z protestantského hlediska: Philip
Schaff,Creeds of Christendom; Jan Kal-
vín, Instituce uãení kfiesÈanského ná-
boÏenství; Edward B. Pusey, The Doc-
trine of the Real Presence, Oxford
1855; K. R. Hagenbach, Lehrbuch der
Dogmangeschichte.

DODATEK â. 12.
PRVOTNÍ K¤ESËANSTVÍ V ANGLII

Pravdûpodobnû jiÏ pfied koncem 1.sto-
letí pfii‰li do Anglie kfiesÈan‰tí uãitelé.
Pfiedpokládá se, Ïe to byli fieãtí uãitelé,
ktefií pfii‰li z V˘chodu do Anglie asi 50
let po nanebevstoupení Pána JeÏí‰e.
(Robert Parson, Three Conversions of
England)

Také Tertullian a Origenes dosvûd-
ãují ve sv˘ch spisech ranou evangeliza-
ci v Anglii. (Tertullian, Dei Fidei; Orige-
nes, Îalm 149)

Je jisté, Ïe sto let po Tertullianov˘ch
údajích pfiijala Anglie první uteãence
pfied Diokleciánov˘ch pronásledová-
ním.Byli to Albanus Verulamsk˘,Aaron
a Julius Caerleon a mnoho dal‰ích obé-
ho pohlaví. (Eduard Winckelmann, Ge-
schichte der Angelsachsen bis zum To-
de König Aelfreds, Berlín 1883)

DODATEK â. 13.
SOBOTA U VALDENSK¯CH

Nûktefií spisovatelé tvrdí, Ïe valden‰tí
v‰eobecnû zachovávali jako sedm˘ den
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sobotu. Tento názor vznikl z pramenÛ,
které pí‰í o valdensk˘ch latinsky, Ïe
zachovávají den patfiící Pánu (dies do-
minicalis) neboli den Pánû (byla tím
mínûna nedûle). Tento termín se v‰ak
od dob velké reformace nepfiekládal
v protestantském prostfiedí slovem
„nedûle“, ale „den odpoãinku“ (anglic-
ky „Sabbath“).

Existuje v‰ak historick˘ dÛkaz o tom,
Ïe se mezi valdensk˘mi nûkde zacho-
vávala jako sedm˘ den sobota? Ve zprá-
vû inkvizice, pfied niÏ se dostalo nûko-
lik valdensk˘ch z Moravy v polovinû
patnáctého století, se praví, Ïe mezi
valdensk˘mi „nemálo jich skuteãnû za-
chovává sobotu se Îidy“. ( Johann Jo-
seph Ignaz von Döllinger, Beiträge zur
Sektengeschichte des Mittelalters,Mni-
chov 1890) NemÛÏe b˘t pochyb o tom,
Ïe tento pramen potvrzuje svûcení so-
boty jako sedmého dne.

DODATEK â. 14.
VALDENSK¯ P¤EKLAD BIBLE

O posledních objevech valdensk˘ch
rukopisÛ viz M. Esposito, „Sur quelqu-
es manuscrits de l’ancienne littérature
des Vaudois du Piémont“v Revue d’His-
toire Ecclésiatique,Louvain 1951;F. Jos-
tes, „Die Waldenserbibeln“,Historisches
Jahrbuch,1894; D. Lortsch, Histoire de
la Bible en France, PafiíÏ 1910.

Klasick˘m dílem,které napsal jeden
z valdensk˘ch, je spis Jean Leger, His-
toire Générale des Eglises Evangeliques
des Vallées de Piémont, Leyden 1669,
kter˘ byl napsán v dobû velkého pro-
následování a obsahuje vlastní infor-
mace s ilustracemi.

K valdensk˘m textÛm viz A. de Ste-
fano,Civilta Medioevale,1944;Riforma-
tori ed eretici nel medioeve, Palermo
1938; J. D. Bounous, The Waldensian
Patois of Pramol,Nashville 1936;A.Eon-
daine, Archivum Fratrum Praedicato-
rum,1946.

K dûjinám valdensk˘ch viz nûkterá
z posledních spolehliv˘ch dûl:E.Com-
ba, History of the Waldenses in Italy,
Torre Pellice 1934;E.Gebhard,Mystics
and Heretics, Boston 1927; G. Gonnet,
Il Valdismo Medioevale, Prolegome-
ni, Torre Pellice 1935; Jalla, Histoire
des Vaudois et leurs colonies, Torre
Pellice 1935;Walther von Loewenich,
Der moderne Katholizismus, Witten
1955.

DODATEK â. 15.
DEKRETY PROTI VALDENSK¯M

PapeÏ Lucius III. vydal v roce 1183 se
souhlasem císafie Friedricha Barbarossy
první dekret,po nûmÏ pak následovaly
dal‰í papeÏské,císafiské a královské v˘-
nosy z let 1192,1220,1229,1236,1243,
1253, 1332, 1380, 1400, 1476, 1487
a 1532.

Podstatnou ãást textu papeÏské
buly Inocence VIII. z roku 1487 proti
valdensk˘m, jejíÏ originál je uloÏen
v knihovnû univerzity v Cambridge,
v anglickém pfiekladu ji cituje kniha:
John Dowling, History of Romanism,
1871.

Dal‰í prameny: Hahn, Geschichte
der Waldenser; Hefele, Konzilienge-
schichte; Realenzyklopädie für protes-
tantische Theologie und Kirche, Leip-
zig 1885.
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DODATEK â. 16. ROZKOL V CÍRKVI

Církev, která jiÏ byla rozdûlena na dvû
papeÏské církve,potkalo je‰tû vût‰í zlo.
Na v‰eobecném koncilu v Pise v roce
1409 byli oba papeÏové, ¤ehofi XII.
a Benedikt XIII., prohlá‰eni za sesaze-
né a byl zvolen nov˘ papeÏ Alexander
V., pÛvodem ¤ek. Oba sesazení pape-
Ïové v‰ak odmítali vzdát se sv˘ch hod-
ností, a tak mûla církev od té doby pa-
peÏe tfii.

Alexandra V. uznávaly Francie a An-
glie, Benedikta XIII. pyrenejsk˘ polo-
ostrov a Skotsko, ¤ehofie XII. nûmeck˘
král, ãetná nûmecká území, ¤ím a Nea-
pol. Teprve kostnickému koncilu se
podafiilo rozkol odstranit.

DODATEK â. 17. ZNEUÎÍVÁNÍ
V DUCHOVNÍCH VùCECH

Asi sto let po skonãení rozkolu, v do-
bû,kdy se konal koncil v Pise,prohlásil
papeÏ Hadrian VI. o pomûrech panují-
cích v této zmatené dobû: „Víme, Ïe se
po urãit˘ ãas odehrávaly mnohé opovr-
Ïeníhodné vûci u Svaté stolice: zneuÏí-
vání v duchovních vûcech,pfiekraãová-
ní kompetencí, v‰echno se pfievracelo
k zlému.Od hlavy jde zkáza do údÛ,od
papeÏe se roz‰ífiila pfies preláty; v‰ich-
ni jsme se odch˘lili, ani jedin˘ neãinil
dobro.“

Ranke o nûm napsal: „On naproti
tomu sliboval v‰echno, co pfiíslu‰í do-
brému papeÏi: podporovat ctnostné
a uãené, odstranit nepofiádky, kdyÏ ne
naráz, tedy postupnû, provést nápravu
v hlavû i v údech,která se tak ãasto po-
Ïadovala.Chtûl-li papeÏ zru‰it dosavad-

ní dÛchody kurií, nemohl tak uãinit,
aniÏ naru‰il získaná práva tûch, jejichÏ
úfiady byly na takov˘ch dÛchodech za-
loÏeny a byly zpravidla koupeny... Aby
odstranil ne‰var odpustkÛ, byl by rád
obnovil staré pokání.“ (L. v. Ranke, Die
Geschichte der Päpste)

DODATEK â. 18.
KOSTNICK¯ KONCIL

Prvofiad˘m pramenem ke kostnickému
koncilu je kniha: Ulrich von Richental,
Das Concilium so zu Constanz gehal-
ten ist worden,Augsburg 1483. Zajíma-
vá studie o tomto textu je Karl Küp,
Ulrich von Richental’s Chronicle of the
Council of Constance, New York 1936.
Viz téÏ H.Finke,Acta Concilii Constan-
ciensis, 1896; Hefele, Koncilienge-
schichte;L.Mirbt,Quellen zur Geschich-
te des Papsttums,1934; Milman, Latin
Christianity; Pastor, The History of the
Popes.

Novûj‰í publikace o koncilu: K. Zä-
hringer, Des Kardinalkollegium auf
dem Konstanzer Konzil,Münster 1935;
H. Finke, Forschungen und Quellen
zur Geschichte des Konstanzer Kon-
cils,1889; Th. F. Grogau, The Conciliar
Theory as It Manifested itself at the
Council of Constance, Washington
1949;Fred A.Kremple,Cultural Aspects
of the Council of Constance and Basel,
Ann Arbor 1955; John Patrick McGo-
wan, D’Ailly and the Council of Con-
stance,Washington 1936.

K Janu Husovi viz E. J. Kitts, Pope
John XXIII and Master John Hus, Lon-
d˘n 1910; D. S. Schaff, John Hus,1915;
Schwarze, John Hus, 1915; Matthew
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Spinka, John Hus and the Czech Re-
form, 1941; F. Strunz, Hus, sein Leben
und sein Werk,1927.

DODATEK â. 19.
OBCHOD S ODPUSTKY

PapeÏ Lev X., kter˘ pro získání pro-
stfiedkÛ na dostavûní chrámu sv. Petra
vydal 18. fiíjna 1517 bulu o odpustcích,
rozdûlil nûmecká území mezi tfii hlavní
zmocnûnce,z nichÏ jedním byl arcibis-
kup z Mohuãe a Magdeburku.Ten jme-
noval podzmocnûncem Tetzela, domi-
nikánského mnicha z Lipska, kter˘
v tom byl zbûhl˘.

DODATEK â. 20. JEZUITSTVÍ

V31. ãlánku stanov Tovary‰stva JeÏí‰o-
va se fiíká:„K pokroku je pfiedev‰ím Ïá-
doucí, aby v‰ichni projevovali dokona-
lou poslu‰nost, aby v nadfiízeném,aÈ je
to kdokoli, vidûli zástupce na‰eho Pá-
na Krista a jemu byli oddáni vfielou
úctou a láskou.“

V listu ãlenÛm fiádu, kter˘ se stal
proslul˘m, Ignác napsal: „Patfite na to-
ho, jemuÏ jste v ãlovûku poslu‰ni, totiÏ
na Krista, nejvy‰‰í moudrost, nekoneã-
nou dobrotu a lásku, na Pána, o nûmÏ
víte, Ïe se nemÛÏe m˘lit, ani vás kla-
mat.“

Právû proto, Ïe jezuita vidí ve svém
pfiedstaveném stále Boha, znamená
pro nûho poslu‰nost jak˘si druh „unio
mystica“ s vÛlí BoÏí. Proto fieã jezuitÛ
o poslu‰nosti v mnohém upomíná na
terminologii mystiky: „Kdo chce do-
sáhnout stavu opravdové poslu‰nosti,
musí svléci vlastní vÛli a obléci BoÏí

vÛli, která je mu jeho nadfiízen˘mi ulo-
Ïena.“

Ignác peãlivû rozeznával rÛzné stup-
nû poslu‰nosti: NejniÏ‰í stupeÀ, pouze
vnûj‰í „poslu‰nost ãinÛ“,spoãívá v tom,
Ïe podfiízen˘ se omezuje na provedení
uloÏeného ãinu. Takovou poslu‰nost
oznaãoval Ignác za „velmi nedokona-
lou“.Druh˘ stupeÀ se vyznaãuje tím,Ïe
podfiízen˘ bere také vÛli nadfiízeného
za svou; „tento stupeÀ jiÏ poskytuje ra-
dost z poslu‰nosti“. Kdo se v‰ak chce
zcela obûtovat sluÏbû Bohu,musí „kro-
mû vÛle vloÏit také je‰tû rozum“. Musí
dospût k tomu,„Ïe nejen totéÏ chce,n˘-
brÏ i totéÏ myslí jako nadfiízen˘,Ïe svÛj
úsudek podfiídí úsudku svého pfiedsta-
veného, pokud jen oddaná vÛle vÛbec
mÛÏe rozum podrobit“. Ignác tím ne-
poÏadoval nic men‰ího neÏ obûtování
vlastního rozumu,„neomezenou poslu‰-
nost aÏ k obûtování pfiesvûdãení“.

Jezuita si nemá pfiipustit ani sebe-
men‰í pomy‰lení, o vnûj‰ím odporu
vÛbec nemluvû, zda nadfiízen˘ má ãi
nemá pravdu.Má b˘t pfiedem pfiesvûd-
ãen o tom, Ïe udûlen˘ mu rozkaz
„slouÏí k vût‰í slávû BoÏí“ a má ho pro-
vést s radostí, s vnitfiním nad‰ením.

Bezpodmíneãnost jezuitské poslu‰-
nosti musela v‰ak záhy vést k otázce:
Co se má stát,kdyÏ pfiedstaven˘ pfiikáÏe
provést nûco hfií‰ného; mají se i tehdy
provést jeho pfiíkazy? ... Jako stanovy
v‰ech ostatních fiádÛ vyhrazují také sta-
novy Tovary‰stva JeÏí‰ova podfiízen˘m
právo „skromnû vzná‰et námitky“, hro-
zí-li nebezpeãí hfiíchu.To v˘slovnû dovo-
loval jiÏ Ignác a v podobném smyslu na-
fiídil pozdûji fiádov˘ generál Aquaviva,
Ïe pfiedstaven˘ musí dát podfiízenému
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vÏdy pfiíleÏitost, aby mohl pfiednést
své námitky,„aby v‰echno bylo vedeno
v mírném otcovském duchu“.

Tyto pokyny v‰ak nestaãily,aby uklid-
nily nepfiátele fiádu,ktefií tvrdili,Ïe právû
úpln˘m potlaãením vlastního úsudku
konãí pro jezuitu pfiedem kaÏdá moÏ-
nost dané rozkazy posoudit a uváÏit.
Ignác totiÏ varoval pfied kaÏd˘m uvaÏo-
váním a pochybováním, zda je rozkaz
úãeln˘ a správn˘. Ostatnû formule „ad
quos potest cum caritate se obedientia
extendere“a nûkteré dal‰í v˘hrady jsou
jedin˘m omezením pfiíkazu „slepé po-
slu‰nosti“. Stanovy fiádu v˘slovnû fiíka-
jí, Ïe podfiízen˘ má mít na mysli, Ïe vÛ-
le a úsudek nadfiízeného je mûfiítkem
pro jeho vÛli a jeho úsudek. Dokonalá
poslu‰nost je slepá a „v této slepotû“je
„její moudrost a dokonalost“.

„NechÈ nás ostatní fiády,“ napsal
Ignác,„pfiekonávají v postech a noãním
bdûní nebo stfiídmostí ve stravû a odû-
vu,na‰i bratfií musí vynikat pravou a do-
konalou poslu‰ností, dobrovoln˘m
zfieknutím se vlastního úsudku.“

Proslul̆ m se stal v˘rok Ignáce z Loy-
oly, kter˘ se v podobné formû nachází
v exerciciích a z nûhoÏ je odvozeno
oznaãení pro „naprostou poslu‰nost“ je-
zuitÛ: „Nesmím chtít patfiit sobû, n˘brÏ
svému Stvofiiteli a jeho zástupci. Musím
se dát vést, nechat se hníst jako kus vos-
ku,musím se chovat jako mrtv˘ bez vÛle
a názoru, jako mal̆  krucifix, kter˘ se dá
bez obtíÏí pfiemísÈovat z jednoho místa
na druhé, jako hÛl v rukou starce, kter˘
mû postaví, kam chce a kde mû mÛÏe
nejlépe potfiebovat. Musím b˘t stále po
ruce, aby mne fiád mohl pouÏít, a to zpÛ-
sobem, jenÏ pokládá za vhodn˘...“

K bezpodmíneãné poslu‰nosti na-
bádal své fiádové bratry (franti‰kány)
také Franti‰ek z Assisi.Od nûho pochá-
zí vûta, Ïe mnich se musí pokládat „za
mrtvolu,která skrze Ducha BoÏího pfii-
jímá du‰i a Ïivot,kdyÏ poslu‰nû pfiijímá
vÛli BoÏí.“ (René Fülöp-Miller, Macht
und Geheimnis der Jesuiten,1947)

O pÛvodu, zásadách a cílech Tova-
ry‰stva JeÏí‰ova pojednává René Fülöp-
Miller v uvedeném díle.

Dal‰í prameny: A. Boehmer, Die Je-
suiten, 1921; H. Becher, Die Jesuiten,
1951; E. Gotheim, Ignatius v. Loyola
und die Gegenreformation,Halle,1895;
L. v. Ranke, Die Geschichte der Päpste,
Köln 1956; P. v. Hoensbroech, Der
Jesuitenorden,1926/28;F.Wiegand,Die
Jesuiten,1926; B. Duhr, Geschichte der
Jesuiten in den Ländern deutscher
Zunge, 1907-1928; M. Meschler, Die
Gesellschaft Jesu, ihre Satzungen und
ihre Erfolge, 1911; John Gerard, Con-
cerning Jesuits, London 1902; L. E. Du-
pin, A Compendious History of the
Church,Lond˘n 1713;T.Campbell,The
Jesuits (1534-1921), New York 1922; E.
Schoell, Der jesuitische Gehorsam,
Halle 1893; F. W. F. Nippold, Der Jesui-
tenorden von seiner Wiederherstellung
bis auf die Gegenwart.

DODATEK â. 21. INKVIZICE

„Stará katolická církev znala sice od
konce ãtvrtého století úãinná opatfiení
proti kacífiství, nemûla v‰ak Ïádn˘ or-
gán k vyhledávání kacífiÛ.Vlastní inkvi-
zice vznikla teprve v boji katolické cír-
kve proti velk˘m sektám ve 12. století,
katarÛm a valdensk˘m. V roce 1183
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prosadil papeÏ Lucius II.v dohodû s Frie-
drichem I. na koncilu ve Veronû nejen
odsouzení, n˘brÏ také vyhledávání ka-
cífiÛ,a zavedl tím biskupskou inkvizici.
PapeÏ Inocenc III. pfiistoupil k drastic-
k˘m opatfiením.V roce 1199 vyslal dva
cisterciácké mnichy jako papeÏské le-
gáty s dalekosáhlou pravomocí do jiÏní
Francie k potlaãení katarÛ a albigen-
sk˘ch,k ãemuÏ byla vyzvána také svût-
ská moc.âtvrt˘ lateránsk˘ koncil (1215)
uãinil z vyhledávání a trestání kacífiÛ
hlavní úkol biskupÛ.Koncil v Toulouse
(1229) tato ustanovení je‰tû zostfiil.Mû-
la b˘t vypátrána tajná útoãi‰tû kacífiÛ
a odhalení kacífii zajati... Jména ÏalobcÛ
a svûdkÛ byla obvinûn˘m zatajována...
Nad kacífisk˘mi zemûmi byl vyhla‰ován
interdikt.Tûlesné tresty,zvlá‰tû trest smr-
ti, pfienechávala církev svûtské vrchnos-
ti.“ (Der Große Brockhaus)

PapeÏ ¤ehofi IX. povolal dominiká-
ny za stálé papeÏské inkvizitory.V Nû-
mecku ustala inkvizice hned po refor-
maci.·panûlsko ji zru‰ilo teprve v roce
1834, Itálie v roce 1859, Francie v ro-
ce 1772.

V roce 1542 pro‰la inkvizice reorga-
nizací a dostala název Sacra Congrega-
tio Romana (Svaté officium). Jako nej-
vy‰‰í instance ve vûcech víry pÛsobí
inkvizice je‰tû dnes.Nad ãistotou kato-
lické víry bdí jako kardinálská kongre-
gace svatého officia (Congregatio sanc-
ti Officii).

¤ímskokatolické hledisko viz The
Catholic Encyclopedia, sv. 8, heslo
„Inquisition“, a E. Vacandard, The
Inquisition: A Critical and Historical
Study of the Coercive Power of the
Church, New York 1908.

Anglikánsk˘ názor viz Hoffmann
Nickerson, The Inquisition. A Political
and Military Study of Its Establishment.
Nekatolické stanovisko viz Philip van
Limborch, History of the Inquisition;
Henry Charles Lea, A History of the
Inquisition in the Middle Ages;A Histo-
ry of the Inquisition in Spain;The Inqui-
sition in the Spanish Dependencies;
H. S. Turberxille, Medieval Heresy and
the Inquisition, Lond˘n 1920; L. v. Ran-
ke, Die Geschichte der Päpste, Köln
1955; H. Kübert, Zauberwahn: Die
Greuel der Inquisition und Hexenpro-
zesse,1913; P. Flade, Das römische In-
quisitionsverfahren in Deu-tschland
bis zu den Hexenprozessen, 1902; E.
Schäfar, Beitrage zur Geschichte des
spanischen Protestantismus und der
Inquisition im 16. Jahrhundert,1902.

DODATEK â. 22.
P¤ÍâINY FRANCOUZSKÉ REVOLUCE

O tom,jaké dalekosáhlé následky mûlo
odmítnutí Bible a biblického náboÏen-
ství obyvateli Francie,viz H.von Sybel,
History of the French Revolution;Henry
Thomas Buckle,History of Civilization in
England, New York 1895; Blackwood’s
Magazine (z list. 1833); J. G. Lorimer,
An Historical Sketch of the Protestant
Church in France; Carlyle, The French
Revolution,1837, Thiers, Historie de la
Révolution francaise,1855.

Zákaz ãtení Bible ve Francii. „Ve sna-
ze roz‰ífiit své panství nad kfiesÈanstvem
pokusilo se papeÏství vnutit bohosluÏ-
bu v latinském jazyce také národÛm,
které tento jazyk neznaly... PapeÏ Jan
VIII. zakázal ve svém listu Metodûjovi
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v roce 879 pouÏívání slovanského ja-
zyka pfii m‰i. A ãeskému kníÏeti Vra-
tislavovi v roce 1080 odpovûdûl ¤ehofi
VII. na jeho Ïádost o povolení slovan-
ské bohosluÏby, Ïe Ïádosti nemÛÏe vy-
hovût, neboÈ se V‰emohoucímu Bohu
zlíbilo, aby Písmo svaté zÛstalo nezná-
mé, aby snad neupadlo v opovrÏení,
kdyby bylo v‰em známo, nebo aby ne-
svádûlo k bludÛm, kdyby je prostí lidé
nesprávnû pochopili. KdyÏ v‰ak ve 12.
století dostali valden‰tí Písmo ve své
matefi‰tinû a horlivû je ãetli a roz‰ifio-
vali mezi lidmi, napsal papeÏ Inocenc
III. ve svém listu biskupu z Met v roce
1199, Ïe poÏadavek ãíst Písmo a po-
vzbuzovat k jeho studiu nelze sice za-
mítat, ba nutno ho spí‰e doporuãovat,
pfiesto v‰ak ãtení Písma nelze trpût,po-
kud se dûje na tajn˘ch shromáÏdû-
ních... V roce 1229 vydal pak koncil
v Toulouse zákaz, Ïe laikÛm není do-
voleno vlastnit knihy Starého a Nové-
ho zákona, leda by nûkdo chtûl mít Ïal-
táfi nebo breviáfi nebo hodinky svaté
Marie k cviãení v poboÏnosti,av‰ak ani
tyto nesmûjí b˘t pfieloÏeny do obec-
n˘ch jazykÛ... Vlastnit knihy Starého
a Nového zákona v románsk˘ch jazy-
cích zakázala laikÛm mûstská rada
v Tarragonû v roce 1234. Kdo takové
má,musí je do osmi dnÛ po uvefiejnûní
toho nafiízení odevzdat biskupovi, aby
byly spáleny;kdo tak neuãiní,bude po-
kládán za podezfielého z kacífiství, aÈ je
to klerik nebo laik... V roce 1486 pro-
hlásil arcibiskup z Mohuãe, Ïe nûmec-
k˘ jazyk není vhodn˘ pro vyjádfiení
hlubok˘ch náboÏensk˘ch pravd.

Znovu a je‰tû ostfieji bylo ãtení Bible
zakázáno jansenistÛm (pfiíslu‰níkÛm

reformního hnutí ve Francii), zvlá‰tû
po vydání francouzského pfiekladu No-
vého zákona, kter˘ pofiídil páter Ques-
nel (PafiíÏ 1693) s poznámkami,v nichÏ
se praví, Ïe Bible je dána v‰em kfiesÈa-
nÛm,Ïe je pro nû potfiebná,ba nutná...
Proti tûmto pouãkám se postavil Kle-
ment XI.v proslulé bule Unigenitus z ro-
ku 1713, obsahující 101ãlánkÛ, v nichÏ
zatracuje nejen vûty z Quesnelova No-
vého zákona, n˘brÏ i takové, které je
moÏno najít v témûfi doslovném znûní
v Písmu svatém,jako v˘kvût v‰eho zla...
Po tuh˘ch bojích se jezuitÛm podafiilo
prosadit u parlamentu zásah do fií‰-
sk˘ch zákonÛ.“ (Meusel, Kirchliches
Handlexikon)

DODATEK â. 23.
SNAHY O POTLAâENÍ BIBLE

Rada mûsta Toulouse, která zasedala
v dobû, kdy probíhalo kfiiÏácké taÏení
proti albigensk˘m, rozhodla: „Zakazu-
jeme, aby kdokoli kromû duchovních
vlastnil opisy knih Starého a Nového
zákona...Zapovídáme v‰em co nejpfiís-
nûji, aby tyto knihy mûli v domácích
pfiekladech.“ „Obydlí, nejbídnûj‰í cha-
trãe, ba nejskrytûj‰í útoãi‰tû tûchto li-
dí, v nichÏ se tyto spisy najdou, mají
b˘t úplnû zniãeny. Takoví lidé mají b˘t
pronásledováni aÏ do lesÛ a jeskyÀ
a kdo jim poskytne pfiístfie‰í, toho stih-
ne pfiísn˘ trest.“ (Concil. Tolosanum,
Pope Gregory IX. Anno chr. 1229, ká-
non 14 a 2.)

„Tento mor (Bible) se tak roz‰ífiil, Ïe
nûktefií lidé si sami ustanovili knûze,
a to i nûkteré evangelíky,ktefií zkomoli-
li a po‰lapali pravdu evangelia a vytvo-
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fiili si pro své cíle nová evangelia..., aã
vûdí, Ïe kázání a v˘klad Bible je laikÛm
zcela zakázán.“(Acts of Inquisition,Phi-
lip van Limborch, History of the Inqui-
sition, kap. 8)

Rada mûsta Tarragona nafiídila v ro-
ce 1234: „Nikdo nesmí vlastnit knihy
Starého a Nového zákona v románském
jazyce,a kdokoli je vlastní,musí je ode-
vzdat místnímu biskupu do osmi dnÛ
po vydání tohoto v˘nosu,tak aby moh-
ly b˘t spáleny;jinak bude obvinûn z ka-
cífiství.“(D.Lortsch,Histoire de la Bible
en France,1910)

Na koncilu v Kostnici v roce 1415
byl Viklef posmrtnû odsouzen Arunde-
lem,arcibiskupem canterbursk˘m,jako
„zhoubn˘ ‰ifiitel proklatého kacífiství,
kter˘ provedl nov˘ pfieklad Písma sva-
tého do svého matefiského jazyka“.

Odpor fiímskokatolické církve pro-
ti Bibli trval staletí a vystupÀoval se
zvlá‰tû v dobû,kdy byly zakládány bib-
lické spoleãnosti.Dne 8.prosince 1866
vydal papeÏ Pius IX. ve své encyklice
Quanta cura seznam osmdesáti bludÛ
v deseti rÛzn˘ch kapitolách. Zde jsou
s poukazem na dfiívûj‰í papeÏská roz-
hodnutí jako „mor“ proklety biblické
spoleãnosti, spolu se socialismem, ko-
munismem, tajn˘mi spoleãnostmi
a spoleãnostmi liberálních duchov-
ních. JiÏ roku 1864 se papeÏ Pius IX.
v encyklice Qui pluribus zmiÀuje
o „prohnan˘ch biblick˘ch spoleãnos-
tech, které obnovují star˘ trik kacífiÛ
a pfies nejsvûtûj‰í pfiedpisy církve pfie-
kládají knihy Písma svatého do v‰ech
jazykÛ svûta a opatfiují je ãasto pfie-
vrácen˘mi vysvûtlivkami.“ Pozdûji na-
stal v této oblasti jist˘ obrat.

DODATEK â. 24.
LID A VLÁDNOUCÍ T¤ÍDA

Pí‰e o tom dr. Philippson v knize Das
Zeitalter Ludwigs XIV. v Onckenov˘ch
Allgemeine Geschichte: „Zahraniãní i
vnitfiní politika Ludvíkovy vlády utrpû-
la tûÏkou poráÏku a vyvolala ostr˘ ne-
souhlas.Krize se promítla i do církevní
politiky. Svoboda svûdomí, kterou se
snaÏil tak dlouho potlaãit, se projevila
znovu v podobû jansenismu. To ji v‰ak
jiÏ zlikvidovat nedokázal. I kdyÏ to by-
la jediná vûc, která krále znepokojova-
la na smrtelné posteli, jeho tu‰ení ho
nezklamalo: jansenismus se stal kva-
sem opozice proti království spojené-
mu s papeÏstvím, a tak náboÏenské
pronásledování pfiineslo králi i jeho ná-
stupcÛm hofiké plody.“

O zoufalé situaci tzv. tfietího stavu
v dobû vypuknutí francouzské revolu-
ce pí‰e ob‰írnû Oncken v knize Das
Zeitalter der Revolution, des Kaiser-
reichs und der Befreiungskriege.

Dal‰í prameny: H. v. Holst, Lowell
Lectures on the French Revolution; H.
Taine, Les Origines de la France con-
temporaine,1875; A.Young, Travels in
France.

DODATEK â. 25.
ROZ·Í¤ENÍ PÍSMA

Podle Williama Cantona z Britské a za-
hraniãní biblické spoleãnosti nebylo
v roce 1804 „v‰ech v˘tiskÛ Bible roz‰í-
fien˘ch ve svûtû,aÈ v rukopisu nebo vy-
ti‰tûn˘ch, o mnoho více neÏ ãtyfii mili-
óny...Tyto ãtyfii milióny exempláfiÛ by-
ly napsány asi v padesáti jazycích,mezi
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nimi i v takov˘ch zanikl˘ch jazycích,ja-
ko je gót‰tina a bedská anglosa‰tina.“
(What is the Bible Society?,1904)

Americká biblická spoleãnost uvádí,
Ïe v letech 1816 aÏ 1955 roz‰ífiila 481
149 365 Biblí, Nov˘ch zákonÛ a ãástí
Bible. K tomu nutno pfiiãíst pfies 600
000 000 Biblí a ãástí Písma, jeÏ roz‰ífii-
la Britská a zahraniãní biblická spoleã-
nost. Jenom v roce 1955 vydala Ame-
rická biblická spoleãnost celkem 23
819 733 Biblí, Nov˘ch zákonÛ a ãástí
Bible po celém svûtû.

Dnes se Písmo, buì celé nebo jeho
ãásti, tiskne ve více neÏ 2000 jazycích,
a stále se pfiekládá do dal‰ích fieãí.

DODATEK â. 26.
ZAHRANIâNÍ MISIE

Misionáfiská ãinnost rané kfiesÈanské
církve byla obnovena aÏ v moderní do-
bû. Její faktick˘ zánik lze vysledovat jiÏ
kolem roku 1000. Tehdy byla nahraze-
na ozbrojen˘mi kfiíÏov˘mi v˘pravami.
V období reformace se zahraniãní misie
provádûla jen v omezeném rozsahu;vût-
‰í aktivitu na tomto poli vyvíjeli pouze
první jezuité. Obnovení zboÏnosti zplo-
dilo nûkolik misionáfiÛ. Pozoruhodná
je ãinnost moravsk˘ch bratfií v osm-
náctém století.Angliãané zaloÏili nûko-
lik misijních spoleãností pro hlásání e-
vangelia v kolonizované Severní Ameri-
ce.Velké oÏivení misionáfiské ãinnosti
v zahraniãí zaãalo kolem roku 1800 –
„v dobû konce“ (Da 12,4). V roce 1792
byla zaloÏena anglická Baptistická mi-
sijní spoleãnost, která vyslala do Indie
Williama Careye.Vroce 1795 byla usta-
vena Lond˘nská misijní spoleãnost, v ro-

ce 1799 byla zaloÏena dal‰í spoleãnost,
z níÏ se v roce 1812 stala Církevní misij-
ní spoleãnost.Krátce poté byla zaloÏena
Wesleyánská misijní spoleãnost. V Ame-
rice byl v roce 1812 ustaven Americk˘
sbor povûfiencÛ pro misie v zahraniãí
a ve stejném roce byl vyslán do Kalkaty
Adoniram Judson, kter˘ se r.1813 usadil
v Barmû. V roce 1814 byla zaloÏena
Americká baptistická misijní unie
a v roce 1837 Presbyteriánská rada za-
hraniãních misií.

„Koncem 18. století bylo kfiesÈanství
roz‰ífieno jiÏ ve v‰ech pûti svûtadílech.
Od poãátku 19.století nastalo jeho nej-
vût‰í zemûpisné roz‰ífiení vÛbec. V ob-
lastech, kde jiÏ zapustilo kofieny, byly
získány nové opûrné body,byl zjednán
pfiístup do zemí,na ostrovy,mezi náro-
dy a kmeny, které se dosud s kfiesÈan-
stvím nesetkaly.V Severní, Stfiední a JiÏ-
ní Americe zahájili misionáfii práci me-
zi domorodci,mezi nûÏ se dosud nikdo
nedostal; také velká ãást AfriãanÛ byla
obrácena ke kfiesÈanství. Neb˘val˘ rÛst
zaznamenalo kfiesÈanství na tichomofi-
sk˘ch ostrovech. Také v Asii a na Sibi-
fii, v Indii, Barmû, Siamu a na Cejlonu,
v malajském souostroví, v Indoãínû,
v âínû, Koreji i v Japonsku rostl poãet
kfiesÈanÛ rychleji neÏ do té doby. Na
kulturu tûchto zemí pÛsobilo kfiesÈan-
ství silnûji, neÏ se dalo oãekávat podle
velikosti církví.

·ífiení kfiesÈanství v devatenáctém sto-
letí bylo zpÛsobeno pfiedev‰ím oÏive-
ním náboÏenského Ïivota... Je‰tû nikdy
v tak krátkém ãasovém úseku nevedla
iniciativa kfiesÈanÛ ke vzniku tolika no-
v˘ch hnutí. Je‰tû nikdy nemûlo kfies-
Èanství v západní evropû tak velk˘ vliv.
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A tato ohromná síla pak vedla k mo-
hutnému rozmachu misií, coÏ v deva-
tenáctém století vedlo ke zv˘‰ení po-
ãtu kfiesÈanÛ a k posílení vlivu kfiesÈan-
ství.“ (Kenneth Scott Latourette,
A History of the Expansion of Christia-
nity, New York 1941)

Dal‰í prameny:Walther v.Loewenich,
Der Weg des Evageliums durch die
Welt; Martin Schlunk, Die Weltmission
des Christentums, Hamburk 1925.

DODATEK â. 27.
ZEMùT¤ESENÍ V LISABONU

Mnohá zemûtfiesení byla bezpochyby
vût‰í a dûsivûj‰í – pfiinesla vût‰í zkázu
a stála více lidsk˘ch ÏivotÛ neÏ lisabon-
ské zemûtfiesení.Îádné z nich v‰ak ne-
mûlo na lidské my‰lení takov˘ vliv jako
zemûtfiesení z roku 1755.ProtoÏe právû
v dobû osvícenství a rozumu se lidé po-
stavili proti Bohu, vûfiilo se, Ïe toto ni-
ãivé zemûtfiesení je tfieba hodnotit jako
dÛrazné znamení projevu Boha, kter˘
se tímto zásahem staví proti lidské opo-
váÏlivosti. Duchovní rozmûr této udá-
losti zanechal proto v lidech daleko
hlub‰í stopu neÏ materiální ‰kody. Lidé
si uvûdomili, Ïe BÛh je pánem dûjin.
Víra v rozum byla otfiesena.

DODATEK â. 28.WILLIAM MILLER

Narodil se 15. února 1782 v Pittsfieldu,
ve státû Massachussets (USA). Zemfiel
20. prosince 1849 v Low Hampton, ve
státû New York,kam se jeho rodiãe pfie-
stûhovali v roce 1786. Podrobn˘ Mille-
rÛv Ïivotopis vydal Sylvestr Bliss, Me-
moirs of William Miller, Boston 1853.

DODATEK â. 29.
PROROCKÁ DATA

Pát˘ mûsíc (Ab) sedmého roku Artaxer-
xova panování trval podle Ïidovského
poãítání ãasu od 23.ãervence do 21.srp-
na roku 457 pfi.Kr.Po Ezdrá‰ovû pfiícho-
du do Jeruzaléma na podzim téhoÏ ro-
ku vstoupil v˘nos krále v platnost. Pro
ovûfiení pfiesnosti data 457 pfi. Kr., jako
sedmého roku Artaxerxovy vlády, viz
S.H.Horn a L.H.Wood,The Chronology
of Ezra 7, Washington 1953; E. G. Krae-
ling, The Brooklyn Museum Aramaic
Papyri,New Haven 1953;The Seventh-
day Adventist Bible Commentary,
Washington 1954.

DODATEK â. 30.
PÁD OTOMANSKÉ ¤Í·E

Vpád mohamedánsk˘ch TurkÛ do Evro-
py po pádu Konstantinopolu r. 1453
byl tak prudk˘, jako byly katastrofální
v˘boje mohamedánsk˘ch saracénÛ
proti v˘chodní ãásti fiímské fií‰e v ob-
dobí 150 let po Mohamedovû smrti.
V období reformace bylo Turecko stá-
lou hrozbou u v˘chodní brány evrop-
ského kfiesÈanstva. Spisy reformátorÛ
ãasto odsuzují otomanskou moc.Od té
doby se kfiesÈan‰tí dûjepisci stále zab˘-
vali úlohou Turecka v budoucích udá-
lostech a vykladaãi prorock˘ch spisÛ
poznali,Ïe Písmo pfiedpovídá tureckou
moc i její pád.

Pozdûji vypracoval Josiah Litch v˘klad
ãasov˘ch údajÛ obsaÏen˘ch v proroctví
na zánik turecké nezávislosti, kter˘ sta-
novil na srpen 1840, a to podle prin-
cipu „hodina, den, mûsíc, rok“. Litchovy
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názory lze najít zevrubnû vyloÏené v je-
ho knize:The Probability of the Second
Coming of Christ About A. D.1843 (vy-
dáno v ãervnu 1838), v knize: An
Address to the Clergy (uvefiejnûno na ja-
fie 1840) a v ãlánku v ãasopise Signs of
the Times and Expositor of Prophecy
z 1. srpna 1840 a z 1. února 1841.Viz téÏ
J. N. Loughborough, The Great Advent
Movement,1905;Uriah Smith,Thoughts
on Daniel and the Revelation,1944.

Ranûj‰í dûjiny otomanské fií‰e a úpa-
dek turecké moci viz také William Mil-
ler, The Ottoman Empire and Its Suc-
cessors, 1801-1927, Cambridge 1936;
George G. S. L. Eversley, The Turkisch
Empire From 1288 to 1814, Lond˘n
1923; Joseph von Hammer-Purgstall,
Geschichte des Osmanischen Reiches,
Pesth 1834-36; Herbert A. Gibbons,
Foundation of the Ottoman Empire;
1300 -1403, Oxford 1916; Arnold J.
Toynbee and Kenneth B. Kirkwood,
Turkey, Lond˘n 1926; J. W. Zinkeisen,
Geschichte des Osmanischen Reiches
in Europa.

DODATEK â. 31.
ZÁKAZ BIBLE V MATE¤SKÉ ¤EâI

O postoji fiímskokatolické církve k ‰ífie-
ní Písma svatého v matefisk˘ch jazycích
mezi prost˘m lidem viz The Catholic
Encyclopedia,heslo „Bible“;G.P.Fischer,
The Reformation,1873; J. kardinál Gib-
bons, The Faith of Our Fathers,1897;
John Dowling, History of Romanism,
1871; L. F. Bungener, History of the
Council of Trent,Edinburgh 1853;G.H.
Putnam, Books and Their Makers Du-
ring the Middle Ages.

Viz téÏ William Muir, The Arrested
Reformation,1912;Harold Grimm,The
Reformation Era, 1954; Index of Pro-
hibited Books, 1930; Timothy Hurley,
A Commentary on the Present Index
Lagislation,New York 1908;Translation
of the Great Encyclical Letters of Leo
XIII., New York 1903;Walther von Loe-
wenich, Der moderne Katholizismus,
Witten 1955.

DODATEK â. 32.
POâÍTÁNÍ âASU V PROROCTVÍ

Dr. George Bush, profesor hebrejské
a orientální literatury na newyorské
univerzitû, v dopisu Williamu Millero-
vi, uvefiejnûném v ãasopisech Advent
Herald a Signs of the Times Reporter,
Boston, ze dne 6. a 13. bfiezna 1844, na-
psal nûkolik dÛleÏit˘ch poznámek k je-
ho zpÛsobu poãítání prorock˘ch údo-
bí.Dr.Bush napsal:„Podle mého soudu
nelze vyt˘kat vám a va‰im pfiátelÛm,Ïe
vûnujete mnoho ãasu a pozornosti stu-
diu poãítání ãasu v proroctvích a Ïe
vynakládáte velké úsilí, abyste stanovi-
li zaãátek a konec velk˘ch prorock˘ch
období. Udává-li skuteãnû Duch svat˘
tato období v prorock˘ch knihách, ãi-
ní tak nepochybnû s úmyslem, aby by-
la studována a aby se jim také plnû ro-
zumûlo; a nikdo nemÛÏe b˘t oznaãen
za po‰etilého, kdyÏ se tak pokou‰í
s úctou ãinit... Tím, Ïe berete den jako
prorock˘ údaj pro rok, pouÏíváte po-
dle mého mínûní ten nejsprávnûj‰í v˘-
klad. Podobnû postupovali uãenci jako
Isaac Newton,Kirby, Scott,Keith a fiada
dal‰ích, ktefií jiÏ dávno dospûli v pod-
statû ke stejn˘m závûrÛm jako vy. Ti
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v‰ichni se shodují v tom, Ïe hlavní ãa-
sová období, o nichÏ mluví Daniel
a Jan, skuteãnû vypr‰í v na‰í dobû
a byla by to divná logika chtít vás u-
svûdãovat z kacífiství, kdyÏ docházíte
k t˘mÏ názorÛm, které vyslovili tak
v˘znaãní teologové.“ „Soudím, Ïe vá‰
omyl leÏí jinde neÏ v poãítání ãasu.“
„Zm˘lili jste se úplnû v povaze událos-
tí, které se mají v tûchto ãasov˘ch ob-
dobích odehrát. V tom je jádro chyby
va‰eho v˘kladu.“ Viz téÏ LeRoy Edwin
Froom, Prophetic Faith of Our Fathers,
Washington 1950.

DODATEK â. 33.
TROJNÁSOBNÉ POSELSTVÍ

Zjevení 14,6.7 popisuje obsah prvního
andûlského poselství. Pak prorok fiíká:
„Jin˘, druh˘ andûl následoval a volal:
Padl, padl velik˘ Babylón... Jin˘, tfietí
andûl následoval.“ Zde pouÏité slovo
„následoval“ znamená „‰el za ním,“
„provázel“. (Viz Henry George Little
a Robert Scott,Greek English Lexicon,
Oxford 1940) Také to znamená „do-
provázel“. (Viz George Abbot-Smith
A Manual Greek Lexikon of the New
Testament, Edinburgh 1950) Jde o to-
téÏ slovo, které bylo pouÏito u Marka
5,24: „JeÏí‰ ode‰el s ním. Velk˘ zástup
‰el za ním a tlaãil se na nûj.“ Je také
pouÏito, kdyÏ se jedná o sto ãtyfiiaãty-
fiicet tisíc vykoupen˘ch ve Zj 14,4, kde
se uvádí: „Ti následují Beránka, kamko-
li jde.“Z obou citátÛ je zfiejmé,Ïe jejich
smysl je „jít spolu“, „ve spoleãnosti nû-
koho“.Tak v1K10,4,kde ãteme o Izra-
elcích, Ïe „pili z duchovní skály, která
je doprovázela“, je slovo „doprovázela“

pfieloÏeno z téhoÏ fieckého slova
a v poznámce uvedeno „‰la s nimi“.
Z toho je zfiejmé, Ïe v textu Zj 14,8 ne-
jde o to, Ïe druh˘ a tfietí andûl násle-
doval prvního v ãasové posloupnosti,
n˘brÏ Ïe ‰li s ním.Tfii poselství jsou jed-
no trojnásobné poselství. Jsou tfii jen
pokud jde o jejich vznik. Bûhem hlásá-
ní v‰ak spl˘vají v jedno a jsou neoddû-
litelné.

DODATEK â. 34.
NADVLÁDA ¤ÍMSK¯CH BISKUPÒ

Hlavní okolnosti, jeÏ vedly k uchopení
nadvlády fiímsk˘mi biskupy, viz Robert
Francis kardinál Bellarmine, Power of
the Popes in Temporal Affairs; Henry
Edward kardinál Manning,The Tempo-
ral Power of the Vicar of Jesus Christ,
Lond˘n 1862; James kardinál Gibbons,
Faith of Our Fathers, Baltimore 1917.
Z protestantsk˘ch autorÛ viz Trevor
Gervase Jalland, The Church and the
Papacy, Lond˘n 1944 a Richard Frede-
rick Littledale, Petrine Claims, Lond˘n
1899; James T. Shorwell a Louise
Ropes Loomis, The See of Peter, New
York 1927; Christopher B. Coleman,
The Treatise of Lorenzo Valla on the
Donation of Constantine, New York
1914.

DODATEK â. 35. MOCENSKÁ
OPAT¤ENÍ ¤ÍMSKÉ CÍRKVE

Je‰tû v 19. století se v katolickém tisku
objevují kladná vyjádfiení o inkvizici.
âasopis Analecta Ecclesiastica uvefiej-
nil v roce 1895 otisk rozsudku inkvizi-
ce z 28.2.1484,k nûmuÏ byla pfiipojena
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nad‰ená óda na upalování kacífiÛ jako
na spásné zafiízení z pera kapucínské-
ho pátera: „Ó, vy poÏehnané plameny
hranice, skrze nûÏ zahubením zcela
malého poãtu zavrÏen˘ch lidí byly
stovky a tisíce du‰í vytrÏeny z tlamy
bludu a vûãného zatracení!“

DODATEK â. 36.
CÍRKEVNÍ TRADICE

Katolická církev, reprezentovaná po-
stavou „pontifex maximus“, urãuje, co
je pravda, rozhoduje, v co se má vûfiit
a osobuje si pfiitom nejen neomylnost,
n˘brÏ nemoÏnost omylu! Tradice církve
je prvním zdrojem pravdy. Proti refor-
mátorské zásadû „sola scriptura“– pou-
ze Písmo – postavil tridentsk˘ koncil
(koncil v Tridentu 1545-1563) zásadu
„Písmo svaté a apo‰tolská tradice“,k níÏ
se poãítá také tradice církve.Vãláncích
tohoto koncilu ãteme:„Uznávám apo‰-
tolskou a církevní tradici a ostatní oby-
ãeje a ãlánky této církve.“„RovnûÏ uzná-
vám Písmo svaté v tom smyslu,v nûmÏ
je uznává svatá matka církev, jejíÏ vûcí
je posoudit prav˘ smysl a v˘klad Písma
svatého; nikdy je nebudu chápat a vy-
kládat jinak neÏ podle jednomyslného
pojetí otcÛ.“

Podle tohoto znûní je církevní tradi-
ce vykladaãem Písma svatého. âemu
se má vûfiit a jak se mají vykládat jed-
notlivé texty, o tom rozhoduje katolic-
ká církev. Osobní pojetí jednotliv˘ch
katolíkÛ se má pfiizpÛsobit tomuto roz-
hodnutí, i kdyby se vyznaãovalo lep-
‰ím poznáním. Pfii rozporu mezi Biblí
a tradicí dává se podle stavu vûcí vÏdy
pfiednost tradici.

Osobováním si práva rozhodovat co
je pravda a co ne, se katolická církev
absolutizovala.Tím uÏ nestojí pod evan-
geliem, n˘brÏ vládne nad evangeliem
a fiídí je. Tím se ov‰em katolická cír-
kev vzdálila základÛm evangelia a po-
stavila se sama na místo pravdy.V‰ech-
na vyjádfiení ukazují, Ïe katolická cír-
kev není ochotna vzdát se v otázkách
pravdy svého domnûlého nároku na
v˘luãnost.

DODATEK â. 37.
ETIOPSKÁ CÍRKEV A SOBOTA

AÏ do pomûrnû nedávné doby zachová-
vala koptská církev v Etiopii jako sedm˘
den sobotu. Vedle toho zachovávali
Etiopané rovnûÏ nedûli, první den t˘d-
ne, po celou dobu, co existují jako kfies-
Èansk˘ národ. Tyto dny se vyznaãovaly
zvlá‰tními sluÏbami v kostelech. Od za-
chovávání soboty jako sedmého dne se
upustilo aÏ v moderní Etiopii.Pfiímé svû-
dectví o zachovávání náboÏensk˘ch dnÛ
v Etiopii viz Pero Gomes de Teixeira,The
Discovery of Abyssinia by the Portugue-
se in 1520; páter Francisco Alverez, Nar-
rative of the Portuguese Embassy to
Abyssinia During the Years 1520-1527,
Lond˘n 1881; Michael Russell, Nubia
and Abyssinia, New York 1937; S. Giaco-
mo Baratti,Late Travels Into the Remote
Countries of Abyssinia,Lond˘n 1670; Sa-
muel Goba, Journal of Three Years’Resi-
dence in Abyssinia, New York 1850; Pe-
ter Heylyn, History of the Sabbath; Ar-
thur P. Stanley, Lectures on the History
of the Eastern Church, New York 1882;
C. F. Rey, Romance of the Portuguese in
Abyssinia, Lond˘n 1929.

460



První MojÏí‰ova
(Genesis)
Gn 1,2 239, 424

1,26 239
2,1-3 298
2,2.3 39
3,1 330, 347, 348
3,15 330
3,17 239
3,19 348
3,24 348
3,2-5 347
3,4.5 365
3,5 361
6,3 216
6,5.11 354
7,4 216
15,1 62, 216
15,13 216
22,9.16-18 16
28,12 16
32,24-30 398
32,27 399
32,31 402
40,12-20 216
41,28-54 216

Druhá MojÏí‰ova
(Exodus)
Ex 5,2 181,184

20,10 287, 373
20,10.11 287
25,8 271
20,8-11 286
25,9.40 273
31,17 287
32,33 316
34,6 16
34,6.7 327, 353,

405

Tfietí MojÏí‰ova
(Leviticus)
Lv 10,17 276

16,8 276
16,16.19 276
16,17 282

16,21 276, 424
16,21.22 276
16,22 318
16,29-34 264
17,11 276
19,31 362
20,27 362

âtvrtá MojÏí‰ova
(Numeri)
Nu 14,34 216, 217

23,3.10.20.21.23
346 

24,9 346
25,1-3 362

Pátá MojÏí‰ova
(Deuteronomium)
Dt 4,6 155

6,5 176
28,56.57 26
29,29 216
30,15 354

Druhá Samuelova
2 S 13,39 351

První Královská
1 Kr 17,1 216

18,17 73, 383
18,17.18 383

Druhá Královská
2 Kr 6,17 141

19,35 334

První Paralipomenon
1 Pa 2116

28,12.19 19

Druhá Paralipomenon
2 Pa 32,21 334

36,15 16
36,16 16

Ezdrá‰
Ezd 3,12 20

7,12-26 218
Nehemjá‰
Neh 4,4 41

4,8 41
8,10 313
13,14 315

Jób
Jb 1,6 339

1,9.10 335
9,2 172
9,5 110
11,7 229
14,10-12 358
14,21 358
19,25-27 201
38,6.7 298
38,7 334
42,6 309

Îalmy
Î 1,1-3 313

6,5 356
8,6 334
8,10 239, 334, 434
9,6.7 355
11,6 434
14,1184
16,4 208
19,8 307
25,10 236
25,14 209
27,5 409
30,6 233
34,8 335, 408
37,10 355
37,29 435
37,38 353
40,8 306
46,1-3 412
48,3 15
50,2-4 201
50,3.4 414
50,6 412, 419
51,19 317
53,6 83
56,9 315

73,11184
76,3 19
78,68.69 19
80,9 16
84,12 434
90,2 314
91,3-10 406
95,6 287
96,5 287
96,11-13 201
97,11 341
100,3 287
103,19-21 334
106,28 362
109,5 18
111,7.8 192, 285
112,4 231
115,17 356
119,11 389
119,18 389
119,45 306
119,46 141
119,89 285
119,97 307
119,99.104 390
119,105 180
119,130 67,132,

214
119,142.172 306
121,5-7 406
132,13 16
139,12 231
145,10 432
145,20 353
146,4 355

Pfiísloví
Pfi 1,24.25 414

1,27415
1,29.31191
1,33 191
3,13 390
3,14 209
4,18 312
11,5 191
11,31 434
14,34 186
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16,12 186
16,25 387
28,9 287
28,13 320

Kazatel
Kaz 8,11191

8,12.13 191, 352
9,5 355, 359
9,5.6.10 355
10,16 113
12,13 287, 316
12,13.14 316
12,14 315
12,6 358

PíseÀ písní
Pís 6,10 280

Izajá‰
Iz 2,10 -12.20.21

412
3,10.11 352
4,2.3 317
4,3 28
5,1.4 16
5,20 251, 362
6,3.5 309
8,16 296
8,18 417
8,19.20 364
8,20 297, 385
9,4 28, 414, 434
9,4 434
11,6-9 239, 436
13,6 412
13,9 208
13,11 208
14,3-6 425
14,7 434
14,12-17 424
14,13.14 323,

329
14,18-20 425
21,11.12 408
24,1.3.5.6 423
24,4.5 383
24,22 426
25,8 419, 202
25,9 415, 202
26,19 202
26,20.21 409
26,21 423
27,5 401
28,5 202
28,15 364
28,17.18 365
28,21 405
30,11 23
30,29.30 410
32,17 186

32,18 435
33,15.16 406
33,16 404
33,24 436
34,2 434
34,8 434
35,1 436
35,2 202
37,23 192
38,18.19 356
40,5 202
40,8 192
40,25.26 287
41,17 406
42,16 231
42,21 178, 306,

328
43,25 316
45,18 287, 435
46,9.10 229
48,18.22 191
49,14-16 405
49,15 25
51,3 202
51,7.8 302
51,11-16 408
51,21-23 409
52,14 416
53,4 275
53,7 15
54,17 192
55,8.9 229
55,13 436
56,1.2.6.7 296
56,8 296
58,1 293,297,301
58,1.2 297
58,12-14 297
58,13 293
59,14 380
59,19 389
60,18 435
61,3 419
61,11 202
62,3 436
62,4.5 202
62,12 419
65,6.7 315
65,19 436
65,21.22 435
66,5 247

Jeremjá‰
Jr 2,13 313

3,14 252
3,20 253
4,19.20 208
4,23-26 424
6,16 313
8,11 422
9,118

13,17 18
16,21192
17,8 390
17,21-25 16
23,1.2 422
25,11 216
25,31 423
25,33 423
25,34.35 422
26,18 27
30,5-7 398
30,6 414
31,34 317
50,20 317

Pláã
Pl 4,10 25

Ezechiel
Ez 1,14 334

2,7 301
3,7 301
4,6 217
9,1-6 423
12,21-25.27.28

260
13,22 422
14,20 402
16,8.13-15.32

253
16,14.15 254
18,20 348
18,24 316
20,20 287
28,6 323, 433
28,6-8.16-19 433
28,12-15 323
28,17 323
28,18.19 329
33,7-9 301
33,8.9 221
33,11 350, 405,

414

Daniel
Da 4,13 216

5,27 321
7,2 38, 40, 231,

289, 292, 425
7,9.10 314
7,10 273,315,334
7,13 280, 314
7,13.14 314
7,14 281
7,22 425
7,25 38, 40, 292
7,27 231
8,14 270
8,16 218
8,27 218
9,22.23 218

9,27 219
9,18.15.20 309
9,24-27 216, 218
9,25 209
9,27 219
10,8 309
10,11 309
12,1 315, 397
12,2 411
12,4 237, 240

Ozeá‰
Oz 2,21 252

4,6.1.2 44
6,3 396
8,2.1 208
12,5 399
13,9 28
14,1 28

Jóel
Jl 1,10 -12.17-20

406
2,1.15-17.12.13

208
2,11 208
2,23 396
2,26 233
2,31 207

Ámos
Am 3,7 216

5,20 208
8,3 406
8,11.12 406

Abdijá‰
Abd 16 355

Micheá‰
Mi 3,9 -11 22

3,10 22
3,12 23
4,8 317, 435
5,2 209
7,8.9 231

Nahum
Na 1,3 405

1,9 329
2,11 414

Abakuk
Abk 1,13 208

2,1-4 259
2,2 341
3,17.18 406
3,3.4 202, 413
3,3.4.6.8.10.11.13

202
3,4 435
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Sofonjá‰
Sf 1,12 208

1,15.16 208
1,18.13 208

Ageus
Ag 2,4 20

2,10.8 20

Zacharjá‰
Za 2,8 405

3,2 317
4,6 156, 345
6,12.13 274
9,9 267
14,5.4.9 427
14,12.13 423

Malachiá‰
Mal 2,17 362

3,1 280, 315, 409,
413

3,2.3 280
3,4 280
3,5 280
3,16 315
3,17 409
3,18 413
4,1 329, 434
4,2 416

Matou‰
Mt 10,5.6 219

10,18-20 80
10,23 133
10,28.18-20 107
10,32.33 316
10,33 108
10,34 35, 89,110
11,5 18
11,29.30 320
11,28 18, 54, 369
12,22 336
12,36 176, 315
12,36.37 315
13,30.38-41 215
18,10 335
20,27 42
20,28 50
21,5 70
21,8-16 244
21,9 265
21,12 89
21,16 245
22,11 282
22,37 310
23,4 369
23,37 19
23,38 21, 284
24,2 21, 29,180,

222, 343, 404

24,3 21, 22, 29,
215, 223, 226,
240, 246, 321

24,3.33 246
24,9.21.22 30
25,10 281, 282
24,15 22, 228
24,15.16 22
24,22 180
24,23-26 343
24,24-27.31 31,

37, 404
24,29 29, 222
24,30.27 215
24,30.31 29
24,31 215
24,32 240
24,33 29, 223
24,35 22
24,36 246
24,39 226, 321
24,42.46 247
25,5-7 263
25,31 202, 215,

216, 231
25,31.32 202,

231
25,31-34 216
25,34 416
25,40 56, 431
25,41 357
26,64 414
27,25 26
27,42 407, 415
27,42.43 415
28,3.4 334
28,20 233

Marek
Mk 1,14.15 219

1,15 230
2,28 293
5,9 336
7,26-30 336
9,17-27 336
12,24 388
13,1 21
13,24 29, 204,

206
13,24-26 29, 204
13,27 416
13,33 321
13,35 29, 321
13,35.36 321
13,37 41
16,15 233

Luká‰
L 1,32.33 275

2,14 28, 210
2,25.32 211

4,8 38
4,18 18, 219
4,25 216
4,33-36 337
4,36 337
6,26 100
9,54.56 370
10,20 315
11,13 312
12,36 281
13,7 23
18,7.8 407
19,40 267
19,4115
19,42-44 15
19,44 211
20,35.36 316
21,16.17 40
21,20.21 22, 24
21,25 29, 204
21,28.30.31 207
21,34.36 208
22,24 232
22,30 281
24,27 232
24,32 233
24,52.53 227
24,53 233

Jan
J 1,9 177, 345

1,29 264
1,45 233
1,51 16
3,14.15 54
3,16 275
3,19 179
3,20 300
3,36 348
5,28.29 355
5,29 316
5,40 19
7,16 164
7,17 345, 388
7,48 252
8,12 209, 312
8,29 308
11,48 22
11,50 398
12,35 209
12,42 252
14,1-3 202
14,2.3 357
14,3 226, 403
14,14 313
14,26 389
14,30 403
15,10 308
15,19.20 100
15,20 35
15,22 113

16,13 308
16,24 313
16,26.27 275
17,12 417
17,17 308
17,24 328, 410,

416
18,36 199
20,2 279
20,13 266
20,20 279

Skutky apo‰tolské
Sk 1,11 202, 227

2,17.21 396
2,29.34 356
10,38 18, 219
13,47 211
16,30 245, 339
17,3 267, 357
17,31 357
24,15 354
24,25 113
26,5 144
26,28 113

List ¤ímanÛm
¤ 1,17 88

2,12-16 287
2,5.6.9 352
2,7 348
3,20 178, 307
3,31 307
5,12 348
6,2 307
6,23 354
7,12 306
8,1 234, 307, 313
8,4 307
8,7 307
8,15 307
8,18 234
8,32 312
8,34 233
8,38.39.37 233
11,33 344
12,1 310
13,10 306
14,23 287
15,4 217
15,16 308

První list Korintsk˘m
1 K 1,27.25 156

2,9 435
2,14 343
3,10.11 41
4,5 315, 425
5,7 263
6,2 425
6,3 425
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6,10 352
6,19.20 311
10,20 362
10,31176
13,12 436
15,16-18 356
15,20 264
15,22 354
15,23 264
15,32 239
15,50 216
15,51-53 215
15,52 358, 416
15,52.54 358
15,55 358, 415
15,57 308

Druh˘ list Korintsk˘m
2 K 4,4 332

4,17 234, 301
5,19 275, 328
6,17 312
6,18 312
7,1 311
7,9-11 304
11,2 253
12,2-4 309
12,9 320
13,8 72

List Galatsk˘m
Ga 1,8 164

5,22.23 311

List Efezsk˘m
Ef 1,14 435

2,20-22 274
3,8 309
3,15 436
3,16-19 312
3,20 234
4,3-5 251
4,13 308
5,5 353
5,14-16 390
5,27 280, 317
6,11 333
6,12 333
6,17 41

List Filipsk˘m
Fp 1,12 148

2,12.13 308
3,13.14 308
3,21 264
4,3 315
4,4 313

List Kolosk˘m
Ko 1,16 323

1,9-11 312

První list Tesalonick˘m
1 Te 4,3 308

4,14 358
4,16 202, 203,

215, 239, 357,
404

4,16.17 215, 404
4,16-18 203, 357
4,17 416
5,16-18 313
5,23 308, 310
5,2-5 29, 247
5,3 29
5,4.5 211

Druh˘ list Tesalonick˘m
2 Te 1,8 280

2,3 37, 237, 291,
299, 371, 375

2,3.4 37, 371
2,3.4.7 37
2,3-8 375
2,4 40
2,7 40, 255
2,8 29, 215
2,9.10 360
2,9-11 258, 291
2,10.11 364
2,10-12 284, 342
2,12 258

První list Timoteovi
1 Tm 2,3-6 177

3,15 249
4,1 291
6,20 341

Druh˘ list Timoteovi
2 Tm 1,10 348

3,1-5 291
3,4.5 258
3,9 184
3,12 35, 331, 394
3,13.1 215
3,16 217
4,3 386

List Titovi
Tt 2,11177

List ÎidÛm
Îd 1,6 328

1,14 334, 359
2,10 234
2,11 313
2,14 329
3,19 300
4,15 8, 24, 275
4,15.16 231
6,1 233, 278, 308
6,18.19 233

6,19.20 15,18, 277
6,20 320
7,25 316
8,1.2 273
8,5 273, 276, 277
9,1-5 271
9,9.23 273
9,22.23 275
9,24 273,277,316
9,24 316
9,28 211, 318
10,29 389
10,32 30
10,35-39 268
10,38 269
11,35 31
11,6 54, 287
11,14-16 435
11,26 266, 301
11,36 30
11,37 31, 418
11,37.38 31
12,14 353
12,22 334

List JakubÛv
Jk 1,17 49

1,25 306
2,8 306
2,10 378
2,12 316
2,14-24 310
3,15 360
3,17 311
4,4 253, 255
5,11 236

První list PetrÛv
1 Pt 1,10-12 230

1,24 233
1,3 232, 279
1,3.8 279
2,6 142
2,11 311
3,3.4 303
3,12.13 345
4,17 315
5,8 333

Druh˘ list PetrÛv
2 Pt 1,19 209

1,21 217
1,4 307
1,5-10 308
3,10 434
3,3.4 246
3,9 35

První list JanÛm
1 J 1,7 54

2,1 275, 316

3,4 307
2,4.5 310
3,6 310
4,1 262
5,3 287, 307
5,4 313

List JudÛv
Ju 3 38, 48, 371

6 357, 425
6.14.15 357
14.15 201, 280
24 416

Zjevení Janovo
Z 1,1-3 228

1,5.6 274, 416
1,7 202, 404, 411
1,9 56
1,13-15 403
1,17 309
3,1.3 208
3,3 247, 321
3,4 317
3,5 316
3,7.8 283, 286
3,10 364, 400
3,21 275
4,5 274
4,11 287
5,11 334
5,12 433
5,13 355, 437
6,12 29, 204, 223
6,12-17 29, 223
6,13 222
6,15-17 414
7,9 429
7,10 419, 429
7,10.12 419
7,14 282, 418
7,14-17 418
8,3 274
11,2-11 179
11,4 180
11,5 180
11,8 182
11,11191
11,12 192
11,15 202
11,19 274, 285
12,6 40
12,10 340
12,12 403
12,17 384
13,11-14 290
13,2 40
13,3 375
13,5-7 40
13,8 376
13,1-10 288
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13,11 289, 375
13,11-16 375
13,13 360, 396
13,13.14 360
13,16 292, 295,

392
13,16.17 292
14,1-5 418
14,12 292, 297
14,6.7 209, 237
14,7 244, 279,288
14,8 252, 257,

350, 391
14,8 350
14,9.10 288, 392,

405

14,9-11 386
15,2.3 295, 418
15,2.3 418
15,3 431, 432
15,4 432
16,2-6 405
16,8.9 405
16,13.14 365
16,14 361
16,17 411
16,17.18 411
16,19.21 411
17,15 289
17,4-6.18 253
18,1.2.4 391
18,4 258

18,5 391, 421
18,5-10 421
18,11.3.15-17 421
19,6 434
19,9 281
19,11.14 413
19,16 413
20,1-3 424
20,4.6 425
20,5 426
20,6 355, 434
20,11.12 429
20,12 315, 318
21,1 434, 436
21,11.24 436
21,2 281, 311

315, 436
21,22 436
21,27 311, 315
21,3 436
21,4 436
21,6 352
21,7 352
21,9.10 281
22,5 436
22,11 321, 397
22,11.12 321
22,12 234, 278
22,14 306, 353
22,14.15 353
22,18.19 180
22,20 203



Abakuk 202, 259, 341
Abdijá‰ 355
Ábel 34, 55, 297, 327, 405
Abraham 16, 170, 216, 281, 284,

297, 309, 335, 354
Ab‰olón 351
Adam 123, 232, 239, 297, 313,

333, 347, 348, 349, 354, 356,
415, 416, 417, 418, 429

Adams, John Quincy 240
Afrika 47, 204, 240, 374, 375
Ageus 19, 21
Agrippa 113
Achab 99, 383
Albany 206
Aleander 102, 104, 115
Alleine 171
Alpy 42, 48, 51, 84, 117, 118, 119
AlÏírsko 204
Ameriãan 392
Amerika 171, 172, 173, 195, 199,

204, 207, 224, 237, 238, 241,
245, 290, 292, 367, 372, 381,
384

Amnón 351, 352
Ámos 99, 216
Ananiá‰ 33
Angliãan 63, 172, 241
Anglie 46, 47, 57, 59, 60, 61, 62, 63,

64, 67, 70, 72, 98, 166, 167, 168,
169, 170, 173, 176, 181, 193,
194, 196, 199, 206, 222, 239,
241, 242, 254, 257, 374

Anná‰ 430
Arab 241
Armén 47
Arnoultová, Sophie 182
Áron 271, 276
Arras 190
Artaxerxes 218, 219, 263, 270
Asie 47, 240
As˘rie 83
Asyfian 334
Atkins, Robert 256
Atlantick˘ oceán 198
Augsburk 95, 96, 97, 139, 140,

141, 142

Augustin 98
Avon 67
Azázel 276

Baal 379, 404
Bábel 252
Babylón 43, 48, 99, 110, 160, 168,

252, 253, 254, 257, 258, 350,
391, 393, 411, 421

Baden 124, 125
Balám 345, 346
Baltimore 240
Barnes 168, 250
Basilej 118, 125, 156
Baxter, Richard 171, 203, 394
Bede 146
Beecher, Charles 257, 292
Belgie 98
Ben-Ezra 242
Bengel 242
Bern 117, 118, 125
Berquin, Luis de 145, 146, 147
Betánie 233
Bétel 399
Betlém 34, 70, 72, 73, 76, 77, 117,

210, 227
Beza 146
Brit 46, 47
Brock, Mourant 241
Buchara 240, 241
Bunyan, Jan 171

Cesarea 219
Cestius 24, 25
Clarke, Adam 356
Coburg 140
Columba 47, 169
Connecticut 206
Cranmer 168
Crosby, Howard 256
Curych 117, 120, 121, 122, 123,

124, 165
âech 82, 83, 84
âechy 68, 69, 70, 75, 81, 82, 83,

84, 172

Dan 241

Daniel 22, 40, 203, 209, 214, 217,
218, 227, 228, 230, 231, 234,
235, 237, 238, 240, 243, 251,
259, 270, 272, 275, 278-281,
288, 289, 292, 309, 314, 315,
319, 332, 334, 335, 341, 402,
404, 425

Dánsko 162, 163
Dareios 218
David 19, 78, 170, 230, 244, 267,

275, 283, 306, 351, 355, 356,
389, 397

Eck 124, 125, 141
Eden 202, 323
Eduard III. 62
Eduard IV. 168
Efez 312
Egypt 16, 99, 179, 181, 240, 300,

301, 397, 404, 405
Einsiedeln 119, 120, 121, 122
Eliá‰ 99, 300, 335, 340, 370, 379,

383, 393, 404, 406
Elizeus 141, 221, 335
Elymas 337
Emausy 232, 233
Enoch 201, 357
Erasmus 146, 166
Erfurt 86, 105, 130, 172
Etiopan 375
Etiopie 240, 374, 375
Eusebius 372
Eva 347, 348, 361, 365
Everett, Edward 289
Evropa 44, 48, 57, 70, 73, 82, 83,

98, 121, 141, 147, 151, 152,
154, 158, 159, 160, 165, 179,
184, 186, 197, 199, 204, 224,
237, 238, 242, 372

Ezau 398, 399, 400, 401
Ezdrá‰ 218
Ezechiá‰ 355, 356
Ezechiel 99, 316, 260, 423

Faber 135, 139
Falmouth 206
Farel, Vilém 143-145, 147, 148, 150,

155, 156, 158, 242, 243
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Farizeové 210
Felix 113
Ferdinand 137, 139
Filip 219
Filip II. 162
Filipis 335, 337
Finney 250
Fitch, Charles 259
Flavel 171
Francie 51, 60, 98, 119, 143, 145-

151, 153-156, 179, 181, 182,
184-187, 189, 191, 192, 242, 379

Francouz 154, 182, 185, 186
Franti‰ek I. 145, 146, 150, 153
Frith 168
Froment 156

Gabriel 127, 218
Galilea 219, 227
Gaussen 242, 243
Gedeon 83
Gerasa 336
Getsemane 15, 232
Getsemanská zahrada 430
Gibeónská dolina 405
Golgota 16, 26, 105, 117, 219, 322,

328-430, 374, 415, 420, 435
Grónsko 204
Grynaeus, Simon 139
Guthrie, Thomas 254
Haller 124
Hamilton 169
Hebrej 272, 300
Herodes 21, 22, 77, 288, 335, 414,

430
Herodias 430
Hind 241
Holandsko 98, 159-162, 194
Hopkins, Samuel 254
Hus, Jan 68-84, 95, 98, 106, 112,

168, 394

Ichabod 26
Indie 204, 240
Inocenc 376
Iona 47
Irsko 46, 47, 204
Itálie 47, 51, 60, 69, 98, 156, 367
Izaiá‰ 34, 99, 201, 238, 293, 296,

309, 316, 352, 363, 364, 424,
426

Izák 16, 281, 309
Izrael 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24,

28, 29, 73, 84, 108, 110, 116,
167, 181, 192, 201, 210, 211,
230, 234, 238, 253, 254, 260,
264, 267, 272, 276, 277, 296,
300, 301, 309, 310, 317, 318,
320, 332, 334, 345, 346, 354,
362, 379, 383, 405, 406, 409,
410, 424

Izraelec 16, 19, 241, 271, 276, 278,
282, 283, 297, 300, 346, 424

Jákob 15, 22, 211, 281, 297, 301,
346, 297-402, 407, 418

Jakub 253, 306, 309, 311, 316, 360
Jan (apo‰tol) 50, 179, 203, 204,

209, 222, 223, 228, 237, 274,
281, 297, 306, 307, 309, 310,
315, 341, 355, 357, 360, 370,
375, 403, 425, 430

Jan (vévoda) 135
Jan Kfititel 66, 219, 231, 245, 430
Jan XXIII 73
Jebuzejsk˘, Ornan 16
Jemen 241
Jeremjá‰ 18, 95, 208, 340, 398,

300, 404, 424
Jeron˘m 69, 70, 72, 78-81, 83, 84,

95
Jeruzalém 15, 16, 18, 19, 21-30,

70, 88, 99, 150, 208, 218, 219,
227, 230, 238, 240, 244, 260,
263, 265, 267, 270, 280, 281,
317, 374, 397, 415, 416, 423,
427, 428, 430, 436

Jezábel 404
Jezuita 158, 159
Jidá‰ 33, 178, 401
Jindfiich IV. 42
Jifií 103
Jób 201, 309, 335, 382, 402
Jóel 207, 265
Jónadab 241
Joná‰ 266, 268
Jordán 25, 182, 231, 430
Josef 84, 404
Josephus 26
Journal of Commerce 223
Jozafat 26
Juda 19, 239, 280, 317, 357, 425
Judsko 22, 24
Kádiz 204
Kafarnaum 337
Kaifá‰ 135, 398
Kain 34, 55, 354
Kalvín, Jan 143, 147-152, 154,

156, 158, 159, 186, 203, 242
Kappel 143
Karel 101, 102, 110, 112, 113, 134,

137-140, 143, 156, 161, 162,
183

Karmel 202
Kenaan 272, 300
Knox, John 159, 166, 169, 170,

203
Kolín nad R˘nem 162
Kolosk˘m 312
Konstantin 37, 39, 199, 224, 372
Konstantinopol 224
Korint 311

Kornélius 219, 335
Kostnice 67, 73, 75, 77, 78
K˘ros 218

Lacunza 242
Latimer, Huhg 168, 169, 203
Lefévre 143, 144, 145, 147, 150
Leiden 289
Lévi 280
Libanón 202
Liberalis 27
Lisabon 204, 205
Litch, Josiah 224
Loira 190
Lolardi 169
Lond˘n 167, 168, 173, 257
Lorraine 183
Lot 284, 335, 354, 404
Lucian 121
Lucifer 321, 323, 324, 325, 327,

328, 329, 342
Ludvík XVI. 155, 188
Ludvík, sv. 183
Luther, Martin 56, 59, 69, 85-119,

121, 124, 126-132, 134, 135,
140-146, 153, 159-169, 171-173,
195, 199, 200, 203, 238, 262,
263, 298, 357, 358, 393, 394

Lutterworth 60, 62, 63, 66
Lyon 190

Madeira 204
Malachiá‰ 280, 281
Marie (Panna) 32, 42, 119, 120,

147, 254, 266, 279
Marie (královna) 170
Markéta 149, 150, 151
Maroko 204
Massachusetts 196, 198, 206, 207,

289
Matou‰ 50, 120, 260, 264, 281, 282
Meaux 144, 145, 147, 148
Melanchthon, Filip 94, 104, 127,

134, 135, 139, 140, 142, 164,
165, 203

Melchisedech 277
Micheá‰ 22, 209
Míkael 397
Miller, William 212, 213, 215-217,

220-222, 224-226, 239, 234,
235, 237, 238, 242, 245, 248,
249, 262, 265, 267, 268

MojÏí‰ 54, 99, 121, 181, 207, 214,
216, 232, 233, 271, 273-276,
285, 295, 301, 308, 316, 354,
413, 418

Moravané 172, 173
Morava 84
Moria 16
Morin 152
Münzer, Tomá‰ 126, 129-131

467



Murten 156
Myconius 125

Napoleon 181, 184
Narragensettsk˘ záliv 197
Nazaret 21, 117, 210, 219, 231,

238, 239
Nebúkadnesar 20, 216, 332
Nehemiá‰ 41, 313, 315
Nûmecko 47, 71, 89, 91, 94, 97,

98, 105, 112, 113, 116, 119,
122, 124, 126, 128, 129, 132,
134, 136, 139, 143, 146, 147,
151, 161, 165-167, 181, 238,
241, 242

Nero 30, 56, 430
Neuchatel 156
New Jersey 240
New York 223, 240, 256
Ninive 268
Nizozemí 60, 160
Noe 22, 240, 321, 402
Noeho 207, 226, 247, 283, 297,

404, 354
Norsko 204
Notre Dame 185

Oberlin College 250
Ökolampad 124, 125, 143, 165
Olivetan 148
Olivová hora 15, 18, 19, 21, 26, 30,

202, 205, 239, 246, 265, 427
OranÏsk˘, Vilém 162
Orebro 164
Ostrov svaté Heleny 240
Oxford 62
Ozeá‰ 44

Palestina 117, 240, 335
Páran 202
Park, Edwards A. 305
Pársové 241
PafiíÏ 147-154, 183, 187-190
PafiíÏané 190
Patmos 116, 202, 203, 295
Pavel 30, 35, 37, 40, 50, 81, 98,

141, 144, 164, 173, 178, 202,
203, 211, 215, 216, 219, 231,
234, 237, 238, 247, 252, 255,
262, 263, 269, 271-275, 277,
287, 291, 292, 299-301, 306-
313, 315, 317, 333-335, 337,
238, 340, 342, 352, 356, 357,
360, 375, 386, 394, 405, 425,
430

Pelly 25
Pensylvánie 240
Perasím 405
Pereja 25
Persiie 240
Petr 65, 89, 90, 98, 102, 124, 173,

219, 229, 308, 311, 335, 356,
376, 396, 430

Petr II. 376
Petri, Laurentius 164, 165
Petri, Olaf 164, 165
Philadelphie 240, 250
Piemont 47, 162, 182, 404
Pilát 26, 88, 77, 113, 135, 430
Pius IX. 367
Plymouth 199, 289
Portugalsko 204
Praha 69-74, 76
PraÏané 71
Prokop 82, 83

Rechab 241
Religious Telescope 250
Rhode Island 197
Ridley 168, 203
Richard II. 64
Robinson, John 194, 196, 199
Rollin 243
Rudé mofie 83, 300, 409
Rusko 242
R˘n 75, 78, 81, 112, 139, 162

¤ehofi VII. 42, 69, 376
¤ehofi XI. 62
¤ehor XIII. 183
¤ím 21, 27, 31, 39, 42, 43, 45-48,

51, 53-58, 60, 62-67, 69-72,
78, 79, 83, 84, 88, 89, 91, 93-
99, 101-103, 107, 109-111, 113-
115, 118-122, 124, 125, 131,
134-137, 143, 146, 150, 152,
156, 158-160, 162, 164, 165,
169, 170, 179, 180, 181, 183,
186-190, 193, 196, 239, 242,
253, 254, 257, 288, 291-295,
350, 357, 366, 367, 369-373,
375-377, 380, 382, 383, 387

¤ímané 22, 24-26, 272

Safira 33
Salem 206
Samaritáni 403
Samafií 219, 337
Samson 122
Samuel 207, 254
Sasko 97, 117, 136, 172
Sask˘, Jan 140
Sask˘, Fridrich 97, 101, 102, 111,

113, 115, 135, 140
Sasové 46, 47
Saumuru 190
Savannah 173
Seera 241
Senacherib 334
Séna 190
Severn 67
Severní mofie 159

Sijón 15, 16, 19, 22, 202, 208
Silas 337, 405
Silliman 222
Simeon 374
Simons, Menno 161
Sinaj 285, 412, 413
Sión 97, 142, 201, 317, 396, 404,

408, 418, 434
Skandinávie 160, 162, 244
Skotsko 46, 47, 166, 169, 170, 374
Skotové 169
Sodoma 179, 181, 182, 284, 335,

354, 407, 411
Spalatin 114
Spojené státy americké 193, 197,

222, 240, 241, 250, 257, 289-
292, 294, 366, 367, 372, 375,
377, 382, 392

Spurgeon Ch. 254
St. Louis 367
Staupitz 87, 88
Sunday 293
S˘rie 240

·álem 19
·alomoun 19, 20, 272, 333, 355,

358
·áron 202
·imon 90, 337, 403
·panûlsko 60, 98, 159, 181, 204,

367
·p˘r 134, 135, 139
·tûpán 219, 410
·védsko 159, 164, 165, 204
·v˘carsko 47, 98, 117, 119, 120,

122, 124, 125, 143, 151, 155,
156, 242

·v˘cafii 121

Tatafii 241
Tausen 162-164
Te Deum 183
Tertullian 32, 162
Tesalonika 203, 299
Tetzel 89, 90, 91, 122
Titus 18, 25, 26, 27
Turci 81, 135, 224, 241
Turecko 224
Tyndale, William 166-169, 356,

394

USA 197, 206, 212, 289

Valden‰tí 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 203

Vasari 183
Vatikán 183
Velká Británie 45, 46, 47, 68, 204,

241
Viklef, Jan (John) 56-58, 60-68,

70-72, 79, 80, 82, 166-169,

468



203, 394
Virginie 240
Voltaire 189, 192

Wartburg 115, 127, 128, 131
Washburn 256
Washington 240
Wesley, Charles 171, 172, 174,

262
Wesley, John 166, 171-178, 255,

262, 394
Whitefield 171, 173, 174
Whittaker, Nathanael 206
Williams, Roger 193, 196, 197, 199

Winter, Robert 241
Wisconsin 256
Wishart 169
Wittenbach 118
Wittenberk 88, 89, 91, 94-97, 102,

104, 106, 123, 126-128, 140,
145, 162, 163-165

Wolf, Josef 238, 239, 240, 241
World 289
Wormsu 101, 102, 104-106, 114,

115, 123, 140, 167
Württemberk 242

Zachariá‰ 265, 267, 274

Zebedeus 65
Zikmund 73, 77, 82, 83, 106, 112
Zwingli, Ulrych 117-125, 143,

144, 155, 165, 169

Îeneva 143, 156, 158, 159, 242, 243
Îenevané 158
Îidé 19-21, 23-29, 34, 39, 81, 93,

113, 199, 211, 216, 218, 219,
231, 238-242, 246, 251, 256,
268, 270, 271, 273-275, 283,
284, 298, 331, 336, 369, 387,
405

ÎiÏka Jan 82

469



470

Adventisté 235, 248, 263, 268, 270, 282, 284 
Adventní hnutí 224, 237n, 261, 267nn, 284, 299n,

395 
Adventní poselství 234, 241n, 244, 247, 257 
Albigen‰tí 69,182
Andûl 16,18n, 29, 31, 34, 43, 50, 54, 86, 94,104,141,

174,179,194,202,209nn,215,218,225,227,230,
237, 239, 246nn, 258, 263, 265, 274, 314n, 318n,
323nn, 334n, 337, 342, 348, 359nn, 364, 382nn,
385,388n,391,395,397nn,405nn,410,412,414,
416, 418, 423nn, 427nn,

Anglikánská církev 170, 254
Antikrist 62, 74, 97, 99n,139, 254, 385 
Ateismus 181n,186, 379,

Baptisté 198 
Bartolomûjská noc 183 
Beránek 15, 239, 263n, 289, 418, 433, 436 
Biblická spoleãnost 192 
Biskup 40, 65, 77,123,145,153, 367,
Bohynû rozumu 154,184n,
BoÏí lid 28, 45, 55,194, 201, 208, 226, 228nn, 246,

248,251,253n,258,261nn,279nn,289,295,305,
313, 319, 331n, 364, 383, 395, 397n, 400, 404nn,
410nn, 425, 432, 435n 

BoÏí zákon 19, 28, 39, 41, 43, 48n, 131, 155, 176n,
180n, 184, 186, 191, 274, 285nn, 293, 296n,
305nn,310,313,316,326,328nn,341,346n,360,
370, 374, 378n, 381, 383, 392n, 395, 397n, 410n,
422, 429 

Budoucnost 18, 21,52,138,145, 228, 279, 385 

Cejch 288, 292, 294n, 375, 392 
Církev 31nn, 36nn, 40nn, 48, 66, 72, 84n, 89n,100,

121,124,131,159n,170nn,174,180,182,187,193,
196,199n, 211, 215, 228, 237, 249nn, 256, 280n,
291nn,317,332,339,341,366nn,387,392n,403,

CizoloÏství 44, 75,182, 253, 280, 351

âlovûk 49, 53,105,114,186,199, 216, 287, 311, 318,
339, 369, 388, 394, 417, 419 

Deisté 221n 
Démoni 336 
Den slunce 39, 372 
Den smífiení 264, 276n, 282, 285, 314 
Desatero 272, 296, 306, 363 

Dobro 18,154,158,325n,345,354,362,371,390,432 
Dominikáni 118,122
Drak 40, 288, 290, 384 
Duha 51, 410, 413 

Evangelium 29, 34n, 45, 65, 69, 71, 91,102,109,114,
141,145,154n,158,165nn,177n,186n,189, 233n,
243, 306n, 340, 376, 393, 395n, 404, 415 

Fanatismus 128n, 133, 150, 175, 185, 187, 264, 367,
375, 390 

Farizeové 43, 59,107, 210, 244, 247, 267, 387, 393 
Filozofie 44, 57,119, 259 
Formalismus 207, 211

Gilotína 190 

Hora 15n, 31, 223, 427 
Hudba 354, 368, 416,
Hugenoti 159,182 

Charakter 33, 66,153, 306n, 316, 318, 327, 369, 385,
420, 437 

Inkvizice 43,158 

Jednota bratrská 84 
Jezuité 158n 

Kacífii 45, 55n, 62, 75, 82, 90, 93,103,106,132,148n,
152,196, 300, 367, 371

Kacífiství 38, 45, 51, 60, 64, 69, 73, 94,123,133n,143,
152nn,196, 248, 291, 350, 367, 371

Kadidlov˘ oltáfi 272nn, 276 
Katolicismus 366nn, 371, 398 
Klá‰ter 53, 59, 86,119,132, 205, 370 
Kniha 138,171,192, 213, 223, 228, 315, 362, 429 
Kolportéfii 155 
Kompromis 32, 36n, 83,114,135n,193, 200 
Konec svûta 205n, 238 
Král 15,19, 42n, 59nn, 64, 65, 67, 69, 71, 74,113,134,

137,139,145nn,150,152nn,164n,168,183,187nn,
207, 210n, 216, 218, 239, 267, 279, 281n, 334,
355, 373, 376, 397, 407, 413nn, 419, 429, 440 

Kristova Krev 406 
KfiíÏ 79, 119, 123, 142, 144, 149, 168, 211, 232, 303,

309, 320, 327, 329, 352, 419n, 432 
KfiíÏové taÏení, v˘prava 55n, 82 

VùCN¯ REJST¤ÍK



Láska 18, 50, 66,129,155,194, 207, 251nn, 263, 275,
287, 305nn, 310n, 322, 324, 327, 394, 401, 420,
436n 

Lolardi 67,169 
LÏimesiá‰ 404 

ManÏelství 182, 252n, 380 
Mesiá‰ 16, 21, 34, 201n, 209nn, 218n, 230n, 235,

238n, 241, 251, 267, 270, 280, 317, 386, 396, 415 
Mûsíc 29, 202, 205nn, 260, 406, 445 
Metodisté 173,175 
Milost 16, 76, 91,123,154,171,173,176n, 226, 231,

260, 284, 301, 306n, 317, 320, 330, 350, 354, 361,
370, 397, 399, 413n, 420n 

Mír 135,142,147,186,189, 239, 322n, 380 
Misionáfii 47, 51nn,160, 238nn, 245,
Mni‰i 41, 59n, 63, 87nn, 98,103,105nn,110nn,115,

118,121nn,132,140,146n,152n,162,164 
Modláfiství 32, 34, 84, 169, 184, 193, 200, 288, 353,

369, 404 
Modlitba 86,142, 277, 287, 313, 343, 399, 407, 416n 
Muãedník 31, 43, 52,144,169,182, 257, 430 

NáboÏenství 35nn, 41, 73, 86,114,144,148,161, 250,
252, 255n, 265, 290, 298, 304, 309, 311, 332,
367nn, 378, 382, 391

Nedûle 39n, 48, 286, 293nn, 298, 372nn, 381, 383n,
392n, 398 

Neomylnost 63, 366 
Nepfiátelství 28, 30, 35n, 93,100,174, 227, 246, 253,

255, 300, 330n, 385, 390, 395 

ObûÈ 16, 53,121nn,149, 210n, 218n, 234, 276, 278,
282n, 307, 310n, 316, 319n, 328, 352, 418, 420 

Oblak 16, 20n, 272, 413n 
Obrácení 32, 42, 246, 257, 304nn, 308, 313 
Oãi‰tûní svatynû 217n, 220, 234, 264, 270, 275n, 278 
Odpustky 60, 70, 88nn,122n 
Ospravedlnûní 98,121,171,173,287,309n,315,317n 
Otroctví hfiíchu 178, 341

Pád 342, 347, 361, 378 
PapeÏ 38, 40, 42n, 47, 55, 59nn, 65, 69, 71, 73, 75, 82,

88, 94, 97, 99n,102,104,107,114,158n,180,183,
186, 367, 370, 373, 376 

PapeÏství 37, 40nn, 45, 47, 62, 64, 71, 89, 94,103n,
111, 129, 137, 159n, 168nn, 180n, 186, 227, 238,
288nn, 342, 366, 370nn, 375nn 

PûãeÈ 296, 392, 397, 432 
Peklo 88, 434 
Pohané 30, 32, 39 
Pohanství 37, 39n, 46,171, 357, 369 
Pokora 178, 211, 353, 388 
Pokrytectví 196, 415 
Poku‰ení 32n,161, 275, 299, 308, 315, 331n, 345nn,

351, 361, 363, 389, 394n, 402, 404, 432 
Poku‰itel 38, 332n, 346n, 360, 363, 365 
Poslu‰nost 40, 173, 176, 211, 232, 293, 299, 307n,

312, 353, 364, 383n, 392nn 
Posvûcení 131, 221, 262, 305n, 308nn, 319, 341
Pozdní dé‰È 396n 

Pronásledování 30nn, 40, 46, 48, 55n, 67, 69, 133,
147n, 160, 171, 180, 182, 194, 205n, 218n, 270,
290n, 331, 366n, 374, 377, 384, 390, 394, 398 

Protestanté 40,139n,151n,154,168,182n,186, 227,
293n, 342, 366, 368, 370nn, 375nn, 382 

Protestantismus 125,138,143,148,150,153,156,158,
159,172, 290, 367, 371, 398 

Prvorozen˘, prvorozenství 397, 401
Pfiedurãení 176 
Pfiíchod JeÏí‰e Krista 201, 204, 215, 217, 224, 226n,

234, 237nn, 242, 245, 249, 260, 268n, 282, 299n,
314, 343, 404 

Pfiikázaní 39n, 47, 49, 59, 72, 164, 168, 176nn, 191,
285nn, 292nn, 305nn, 309n, 316, 346, 372,
374nn, 378nn, 383nn, 391nn, 397n, 400, 403n,
407, 412n 

Puritáni 193n 
PÛst 208, 430 

Ráj 201, 288, 344, 348, 351, 361, 365, 413, 416n, 435 
Reformace 47, 56n, 62, 66, 68, 70, 72, 86, 89n, 93, 96,

98n,101,103n,111n,115,117,121nn,130nn,145,
147n,151nn,158nn,162,164,166n,169,179,182,
186,189,199n,238,257,262,297,301,370n,387,
395 

Revoluce 107,155,162,179,181nn,191

Skromnost 65, 207, 303, 341
Slepota 19, 365 
Smífiení 35, 41, 53, 89,120,148,172, 234, 264, 268,

275nn, 282n, 285, 303n, 306nn, 314, 317, 320,
378, 397, 402, 417, 419, 424, 435 

Smlouva 16, 271nn, 365 
Snûm 39, 64, 73, 78, 83, 101nn, 109nn, 115, 125,

134nn,140,165,167,169,182,184n, 240, 386
Sobota 39, 286, 288, 294, 373n, 392, 398, 413 
Soud 23, 33, 64, 95,147,159,179, 201, 225n, 234n,

238,244,249,253,278nn,282,286n,300,314nn,
352, 356n, 361, 370, 413, 421, 425 

Spiritismus 342, 360nn, 365, 381n 
Spojené státy americké 240, 289nn, 375, 377, 382 
Spravedlnost 87, 131, 144, 163, 178, 186, 202, 274,

277,302,306nn,316,323,325nn,343,352n,355,
357, 361, 364n, 372, 378nn, 384, 396, 405, 412,
420, 429, 432nn,

Svatba 281
Svatynû 18n, 21, 24, 217nn, 234, 263n, 270nn, 298n,

314, 316nn, 327, 395, 397n,400, 404n, 423n 
Svûdkové 31, 41, 45, 47n, 55, 77,180n,191, 314 
Svûdomí 45, 66, 71n, 77, 79, 83,110,114,116,134nn,

156, 165, 169n, 187, 195nn, 222, 251, 256, 290,
305, 327, 342, 366nn, 371, 382, 384, 387, 393,
395, 415 

Svoboda 77,128,135n,186,190n,196n, 431

·elma 40, 179, 181, 184, 288nn, 375, 386, 392, 405,
418 

·tûstí 197, 323, 417, 425, 432, 436n 

Teze 91, 93,166 
Tolerance 135,196 

471



472

Trest 18, 91,191, 226, 278, 280, 318, 328, 352, 355,
405n, 421, 425, 434 

Trojandûlské poselství 209, 397 

Uãedníci 21, 31, 60, 227, 230nn, 246, 267, 336, 385 
Utû‰itel 233, 408 

Valden‰tí 46nn, 61, 69, 84,160n,168,182, 203, 374 
Válka 82,142n,198 
Vûda 183, 372 
Veleknûz 42, 47, 99, 234, 264, 273, 276nn, 282nn,

314, 317, 319n, 376, 402, 414, 424 
Velk˘ spor 31,100, 329, 339, 378, 423, 437 
Vesmír 147, 312, 325nn, 343, 350, 353n, 419, 432,

434, 437 
Víra 34, 36, 40, 48, 69, 91, 94,105,123,154,169,192,

248, 251, 261, 299n, 309n, 313, 346, 364, 387,
394, 400n 

Vykoupení 144, 274, 277, 319n, 416, 419, 435, 437 
Vyznání víry 138,193, 292 
Vzkfií‰ení 31, 215, 231, 233, 296, 316, 354nn, 363,

411, 418, 425, 434 
Vzpoura 114, 322, 326, 431

ZboÏnost 49, 55, 124, 168, 171, 211, 251, 256, 262,
304n, 313, 318, 331n, 368, 382 

Zemûtfiesení 30, 202, 204n, 223, 411
Zklamání 220, 232, 234nn, 248, 259nn, 266nn, 279,

299n 
Zlo 208, 311, 318, 322, 326, 329n, 352, 354, 361n,

380, 383, 408, 424n, 434, 436, 441
Znamení pfiíchodu 21n, 24n, 29, 204n, 207, 209,

215n, 222n, 240, 246, 252, 258nn, 269, 367, 408 
Znamení ‰elmy 386, 392, 405 

Îena 40, 252n, 321



473

P¤EDMLUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. ZNIâENÍ JERUZALÉMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zniãení Jeruzaléma potvrdilo JeÏí‰ova varovná slova a upozornilo svût na
závûreãné události..

2. NEZNÁMÍ HRDINOVÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
První kfiesÈané proÏili kruté pronásledování; do církve postupnû proniká
vliv pohanství, jeÏ naru‰uje ãistotu evangelia.

3. POSTUPN¯ ÚPADEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Také neznalost Bible pfiispûla k rozmachu papeÏství, které na celá staletí
zbrzdilo rozvoj evropské civilizace.

4.VùRNI NAVZDORY PRONÁSLEDOVÁNÍ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
I v dobách nejvût‰ího temna se na‰ly skupiny kfiesÈanÛ, ktefií znali Písmo

a v opisech je ‰ífiili mezi lidmi.

5. ZAâÁTKY REFORMACE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Prvním z reformátorÛ byl Jan Viklef.JiÏ v hlubokém stfiedovûku poloÏil pev-
né základy pro nástup evropské reformace.

6.VùRNÍ AÎ DO SMRTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Upálení Jana Husa a Jeron˘ma bylo v˘znamn˘m impulsem pro intenziv-
ní nástup husitství a pozdûji i pro vznik jednoty bratrské.

7. MUÎ, KTERÉHO DOBA POT¤EBOVALA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
K nejv˘znamnûj‰ím reformátorÛm patfií Martin Luther. Za jeho pÛsobení
vrcholí reformaãní úsilí a reformace si otevírá cestu do vût‰iny evropsk˘ch zemí.

OBSAH



474

8. ZDE STOJÍM A NEMOHU JINAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Na snûmu nûmeck˘ch státÛ ve Wormsu vystoupil Luther na obhajobu refor-
mace pfied císafiem a pfied nejvy‰‰ími státními a církevními hodnostáfii.

9. REFORMACE VE ·V¯CARSKU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Reformace ve ·v˘carsku je spojena s osobou Ulrycha Zwingliho.V˘znamné
bylo zvlá‰tû jeho pÛsobení v Curychu.

10. POSTUP REFORMACE V NùMECKU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Velkou pfiekáÏkou reformního úsilí v Nûmecku se stalo uãení Tomá‰e Mün-
zera.V tûchto tûÏk˘ch chvílích se Luther vrací do Wittenberku.

11. ·P¯RSK¯ PROTEST A PROTESTANTSKÉ „VYZNÁNÍ“ . . . . . . . . . . . . . . 134
Snûm ve ·p˘ru v roce 1529 pfiinesl vítûzství reformaci v Nûmecku. Text
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Úvodní kniha známé série„Dra-
ma vûkÛ“ americké spisovatel-
ky Ellen Gould Whiteové, Vás
zve k zamy‰lení nad star˘mi,ví-
ce ãi ménû znám˘mi pfiíbûhy,
o kter˘ch – jak sami zjistíte –
stojí za to pfiem˘‰let.O Adamo-
vi, Evû a pozemském ráji, o po-
topû a Noemovû ar‰e, o stavbû
babylonské vûÏe, o mûstu jmé-
nem Sodoma,o dlouhém puto-
vání Abrahama a jeho rodiny,
o Josefovi na dvofie egyptského
faraóna..., ale tfieba také o Moj-
Ïí‰ovi,kter˘ vyvedl cel˘ svÛj ná-
rod z otroctví do zemû zaslíbe-
né.Tyto pfiíbûhy se odehrály na
úsvitu lidsk˘ch dûjin a jsou sta-
ré nûkolik tisíc let. Starodávné
fií‰e uÏ sice odvál ãas,hroby slav-
n˘ch postav minulosti jiÏ dáv-

no zavál písek a mnohé pfiíbûhy
jsou témûfi zapomenuty... Pfies-
to v‰ak mluví na‰í fieãí a mají
nám co fiíct. Takové vûci jako
dobro a zlo, láska a nenávist,
vûrnost a zrada ãi odpu‰tûní
a pomsta jsou totiÏ i nám dnes
více neÏ dÛvûrnû známé.

Knihy si mÛÏete objednat na adrese: 
Advent-Orion spol. s r. o.

Roztocká 5, 160 00 Praha 6 - Sedlec 
e-mail: adventorion@adventorion.cz; www.adventorion.cz

NA ÚSVITU DùJIN
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Kniha „Touha vûkÛ“ je právem
povaÏována za vrcholn˘ literár-
ní projev americké spisovatel-
ky Ellen Gould Whiteové. Au-
torka v ní jedineãn˘m zpÛso-
bem pfiedstavuje Ïivot a dílo
osobnosti, která velmi v˘raznû
ovlivnila historii lidstva. JeÏí‰
Kristus mûl mimo jiné vliv na
na‰e dûjiny my‰lení, filozofii,
historii, kulturu, hudbu i dal‰í
oblasti umûní,ale pfiedev‰ím na
na‰i morálku a etické postoje.
Nikdo nikdy nebyl tak odsuzo-
ván anebo naopak zase tak osla-
vován jako on.Nikdo nemûl to-
lik následovníkÛ, ale také tolik
pronásledovatelÛ. I kdyÏ témûfi
kaÏd˘ o nûm nûco sly‰el, ãlo-
vûk má jen málokdy moÏnost
dostat se k tak ucelen˘m infor-
macím, jaké poskytuje tato kni-
ha. Jako historické drama, Ïivo-

topis a pfiíbûh Kristova Ïivota
oslovuje ãtenáfie svou nûkdy aÏ
praktickou jednoduchostí, zá-
roveÀ v‰ak poskytuje i hlubo-
k˘ duchovní záÏitek. Je vydává-
na v mnoha zemích a v mnoha
jazycích ve statisícov˘ch nákla-
dech, a patfií tak mezi nejslav-
nûj‰í a nejroz‰ífienûj‰í díla o Ïi-
votû JeÏí‰e z Nazareta.
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